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Örebro – en kommun i utveckling 

Örebro kommun ska vara en kommun där människor ges möjligheter att utvecklas och bidra. 
Örebro ska vara en kommun som växer både socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Kommunens 
befolkningstillväxt är stark. Örebro kommer att fortsätta växa. Prognosen för de närmaste åren 
säger att 151 000 personer bor i Örebro år 2020. Det ställer höga krav på den kommunala 
verksamheten. Dels ska hela Örebro byggas ut i takt med att invånarantalet ökar. Dels ska den 
kommunala servicen tjäna allt fler. Örebro måste hela tiden rustas för att möta kraven. I 
Örebro står inte utvecklingen stilla. 

Befolkningsutvecklingen är bra för Örebro. På lång sikt kommer möjligheterna till 
arbetskraftsförsörjning vara goda och skattebasen växa. På kort sikt ska kostnaderna för 
stadens expansion hanteras. Detta sker samtidigt som den globala ekonomin fortsatt är i 
inbromsning. Det är en utmaning. God kontroll på kommunens ekonomi och ett långsiktigt 
perspektiv på investeringar i välfärd och samhällsutveckling är helt nödvändigt. Den 
styrmodell som infördes i kommunen under fjolåret ska fortsätta att arbetas in i alla 
kommunkoncernens verksamheter. När verksamheterna drar åt samma håll blir också kraften i 
insatserna tydligare. 

Grundläggande för att nå framåt i ambitionerna att kunna finansiera välfärden och Örebros 
utveckling är att fler människor får jobb. Under det senaste året har ett stort antal människor 
kunnat lämna kommunens försörjningsstöd och arbetslöshet. Detta som ett resultat av ett hårt 
arbete för fler jobb och nya möjligheter. De insatserna ska fortsätta i samverkan med 
Arbetsförmedlingen, näringslivet och kommunens olika bolag och verksamheter. 

Att värna och utveckla välfärden är en utmaning på både kort och lång sikt. En skola som ger 
fler barn och ungdomar möjligheten att förverkliga sina drömmar. En trygg äldreomsorg. En 
förskola som erbjuder kommunens barn en verksamhet med högsta kvalitet. Möjligheter för 
människor att själva välja utförare och innehåll i välfärdstjänsterna. Detta kräver resurser. I 
denna budget förstärks verksamhetens ramar långsiktigt med cirka 100 miljoner kronor för att 
välfärden ska fortsätta att utvecklas i Örebro. Tillskottet är betydande och bottnar i en tydlig 
prioritering av välfärdens verksamheter. 

Örebro kommun har höga ambitioner för sin verksamhet. Vi vill vara den kommun som bäst 
arbetar med att ge människor lika rättigheter och möjligheter. Vi vill vara den kommun som 
frigör människors egen kraft. Genom en god dialog med kommunens invånare, näringslivet 
och universitet och med ambitionen att ge föreningslivet goda förutsättningar att verka, så 
ökar möjligheterna att nå framåt. 

2013 blir ett år av utmaningar, sett till hur världsekonomin och den nationella arbetslösheten 
utvecklas. Men Örebro har bevisat att vi kan stå på egna ben och prestera goda resultat. Det 
tar vi med oss. Under året som kommer vill vi jobba tillsammans med alla goda medarbetare 
och kommunens invånare för ett bättre Örebro. 

Lena Baastad Lennart Bondeson Rasmus Persson 
Socialdemokraterna Kristdemokraterna Centerpartiet 
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Vad innehåller detta dokument? 
 
Du håller nu Örebro kommuns budget för 2013 i din hand. Budgeten innehåller texter om vad 
den kommunala organisationen ska arbeta med under året som kommer. Längre bak i 
dokumentet finns också de siffror som beskriver vilka pengar som går till vad inom 
kommunens stora verksamhet. Sammanlagt omsätts drygt 6 miljarder kronor i Örebro 
kommun, så det är en stor verksamhet det handlar om.  
 
Inledningsvis beskrivs Örebro kommuns styrmodell, som började gälla 2012.  Modellen 
redovisar vilka övergripande strategier som kommunen arbetar med och vilka mål som ska 
uppnås under perioden 2012-2014. Vad som ska uppnås formuleras i ett antal målområden. 
Verksamheten som kommunen bedriver ska varje år utvecklas för att nå målen för 
mandatperioden.  
 
Därefter följer genomgångar av vad som ska ske i den kommunala verksamheten under 2013. 
Dessa genomgångar delas upp i flera kapitel. Den kommunövergripande verksamheten, där 
arbetsmarknad, näringsliv och klimatarbete ingår, beskrivs för sig. Verksamheten inom de tre 
programområdena Barn och utbildning, Social välfärd och Samhällsbyggnad redovisas 
därefter var för sig.  
 
Det är de tre politiska partierna Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet som 
står för utformandet av innehållet i denna budget. De partier som är i opposition i Örebro 
kommun har lämnat in egna budgethandlingar, som ställs mot denna i samband med att 
budgeten behandlas i kommunfullmäktige.  
 
Om du som läser budgeten har frågor eller förslag rörande budgeten är du välkomna att ringa 
till kommunalrådskansliet. Ring till kommunens växel på telefonnummer 019-21 10 00 och be 
att få tala med ett kommunalråd i kommunledningen. 
 
Organisationen i Örebro kommun är uppbyggd på följande sätt:  
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Örebro kommuns huvudsakliga uppdrag är att erbjuda välfärd, service och tjänster av hög 
kvalitet till kommunens invånare, i livets olika skeden. Ett annat viktigt uppdrag är att ta en 
ledande roll i arbetet att utveckla Örebro och Örebroregionen i samverkan med andra aktörer 
– kort sagt att stärka kommunens varumärke för att understödja tillväxt, ökad sysselsättning 
och därmed en stärkt välfärd. För att lyckas med detta krävs en god styrning av verksamheten. 
Nedan redogörs för hur Örebros styrmodell för perioden 2012-2014 är utformad. 

Processen för styrning och uppföljning ska stödja verksamheternas arbete med att utnyttja 
resurserna effektivt och tillhandahålla tjänster med god kvalitet. 
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Ansvar och roller i styrningen 

Styrningen sker utifrån fyra strategiska områden. Till respektive strategi knyts en rad 
målområden som gäller för perioden 2012-2014. Varje år ska målen mätas av mot de av 
kommunfullmäktige beslutade indikatorerna. Mellan 2012 och 2013 har inga 
formuleringsförändringar skett i styrmodellen. Däremot har nya indikatorer tillkommit för 
kommunens övergripande arbete. 

För att strategierna ska ge kommunen kraft krävs det att hela kommunkoncernen jobbar mot 
de angivna målen. Uppföljningen inom kommunen ska visa måluppfyllelse för både ansvariga 
driftnämnder, programnämnder och helheten. Uppföljningen ska innehålla en analys över 
sambanden mellan vidtagna åtgärder och uppnådda resultat samt vilka förbättringsåtgärder 
som verksamheten planerar för kommande budgetår. 

Övergripande struktur för mål- och resultatstyrning i Örebro kommun 

Vision för Örebro 
Skandinaviens mest attraktiva medelstora stad 

Människors 
egenmakt 

Hållbar 
tillväxt 

Mål och 
resultatstyrning 

Kommunfullmäktiges uppdrag Strategiska målområden 
– 

Styrelser och nämnder, 
interna och externa verksamheter 

Barns och 
ungas behov 

Trygg välfärd 
Strategiska 
områden 
20122014 
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Strategiska områden åren 2012 – 2014 

Strategiområde 1: Hållbar tillväxt 

Örebro kommun ska verka för både tillväxt och minskad klimatpåverkan. Den hållbara 
tillväxten är central för att klara kommunens utmaningar i dag och imorgon. Örebro ska vara 
en kommun som anstränger sig för att företag ska kunna etablera sig, växa och utvecklas inom 
kommunen. Goda kommunikationer är en förutsättning för en fungerande vardag. 

Målområde 1: Under perioden ska sysselsättningen öka. Örebro kommun stärker samverkan 
med näringslivet och genom nya arbetsformer ökas insatserna för fler människor i 
sysselsättning. Örebro kommun ska också tillsammans med sina grannkommuner utveckla 
vårt gemensamma arbetsmarknadsområde. Nyföretagandet ska öka och arbetet med att 
försörja näringsliv och offentlig sektor med rätt kompetens ska stärkas. Därutöver ska 
kommunen starta partnerskap tillsammans med näringsliv och andra offentliga aktörer. 

Målområde 2: Klimatfrågan löser vi gemensamt – människor, myndigheter och företag. 
Örebro kommun ska arbeta för att minska sin klimatpåverkan och skapa förutsättningar för att 
medborgarna aktivt kan delta i det arbetet. 

Målområde 3: De ska vara enkelt för medborgare och företag att ta och få kontakt med 
kommunen. Örebro kommun ska vara öppen, tillgänglig och ge snabba svar. Kommunen ska 
arbeta för en enklare vardag för privatpersoner och företag, smartare och öppnare förvaltning 
som stödjer innovation och delaktighet samt högre kvalitet och effektivitet i verksamheten. 

Målområde 4: Goda kommunikationer är en förutsättning för en fungerande vardag för 
många. Örebro ska också verka för att kommunikationer till och från staden binder samman 
arbetsmarknadsregioner i Mellansverige. Den digitala infrastrukturen inom Örebro kommun 
ska utvecklas. 

Målområde 5: Bästa möjliga resursutnyttjande ska eftersträvas inom den kommunala 
förvaltningen. Arbete med ständiga förbättringar ska prägla verksamhetens alla delar. Den 
kommunala ekonomin ska vara långsiktigt hållbar. Örebro kommun ska vara en attraktiv 
arbetsgivare med hög kvalitet på välfärden för medborgarna. 
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Strategiområde 2: Människors egenmakt 

En människa som själv får vara aktiv i att forma sitt eget liv mår bra. En människa som har 
drivkraft att utveckla sig själv och sin omgivning ska få möjlighet till det. Örebro kommun 
ska bli bättre på att släppa lös den kraft som finns hos medborgare som kan och vill bidra till 
kommunens utveckling. I Örebro får alla möjligheter. 

Målområde 1: Människors möjlighet att påverka sin egen vardag ska öka. Örebro kommun 
ska stärka sin dialog med medborgarna inför politiska beslut. Medborgarnas möjlighet att 
välja utförare av olika tjänster ska öka. 

Målområde 2: Människors ojämlika livsvillkor i våra stadsdelar ska minska. Insatser för att 
utjämna skillnader och knyta ihop staden ska göras. Alla ska särskilt samverka för att utveckla 
stadsdelarna på väster. 

Målområde 3: En meningsfull fritid med möjligheter till eget engagemang bidrar till 
livskvalitet. Örebro kommun tar ansvar för att förenings- och kulturlivet fortsätter att 
utvecklas. Samverkan med det civila samhället ska stärkas. 

Målområde 4: Örebro kommun ska verka för alla människors lika värde. All form av 
diskriminering ska motarbetas inom Örebro kommun. Kommunen ska verka för stärkt 
jämställdhet och att de mänskliga rättigheterna respekteras och efterlevs inom verksamheten. 

Strategiområde 3: Barns och ungas behov 

Alla barn förtjänar en god barndom och en trygg och utvecklande skolgång. Genom tidiga 
insatser och arbete för att förebygga såväl fysisk som social och psykisk ohälsa, kan fler barn 
och unga få en bra uppväxt och ett mer hälsosamt liv. En faktor som har stor negativ effekt på 
barn och ungas uppväxt är barnfattigdom. Genom samordnade insatser från olika 
samhällsaktörer ska alla barns möjligheter till goda uppväxtvillkor stärkas. 

Målområde 1: Alla barn och ungdomar ska ges förutsättningar att klara godkända resultat i 
skolan. Barn och ungas välmående ska stärkas, med särskilt fokus på unga tjejer. 

Målområde 2: Förskolan i Örebro kommun ska hålla högsta kvalitet. Förskolan ska vara en 
trygg plats för barnen, med god omsorg och god pedagogisk verksamhet. 

Målområde 3: Örebro kommun har ett ansvar för att kompensera barns ojämlika 
uppväxtvillkor. Barnfattigdomen ska minska. Kommunen ska tillsammans med föreningslivet, 
näringslivet och de kommunala bolagen verka för att fler barn och ungdomar får en 
meningsfull fritid. 
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Strategiområde 4: Trygg välfärd 

Välfärdsinsatser i en kommun skapar kvalitet för enskilda människor. Det skapar också 
kvalitet för samhället som helhet – då stärks hela Örebro. Örebro ska vara en kommun där 
människor vill bo, arbeta och bli gamla. Då krävs en trygg välfärd så att människornas 
upplevda trygghet ökar. 

Målområde 1: Örebro erbjuder en trygg och god omsorg för alla äldre och för människor i 
behov av stöd. Möjligheterna att för brukare av kommunens välfärdstjänster att själva påverka 
sin vardag ska öka och kvaliteten på omsorgen ska höjas. 

Målområde 2: En god tillgång på bostäder är en förutsättning för att Örebro kommun ska 
kunna fortsätta att växa. Kommunen ska underlätta så att fler bostäder kan byggas. 

Målområde 3: Örebro ska vara en trygg kommun för kvinnor, män och barn. Stadsmiljön ska 
utvecklas så att tryggheten ökar och de kommunala verksamheterna ska verka för att 
understödja medborgarnas trygghet. Kommunen ska vara en viktig aktör i det 
brottsförebyggande arbetet. 
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Så hanterar vi kommunens resurser 

Resurshushållning 
Den ekonomiska utvecklingen i världen är fortsatt orolig. Olika aktörer ger skilda bilder av 
hur 2013 och perioden därefter kommer att utvecklas. Det är sannolikt att skatteintäkterna 
under de närmaste åren kommer att utvecklas långsamt. 

Kommunens budget ska vara i balans vid årets slut. När program- och driftsnämnder ser risker 
för ett överskridande ska åtgärder omedelbart vidtas. I samband med delårsbokslut 1 ska 
kommunledningskontoret redovisa förändringar i de ekonomiska förutsättningarna som är av 
sådan art att en bedömning av behovet av en reviderad budget kan göras. Efter sommaren ska 
kommunstyrelsen ges en fördjupad bild över det ekonomiska läget för budgetåret 2013. 

Efter sommaren 2013 ska kommunledningskontoret redovisa förslag till kommunstyrelsen på 
effektivisering inom den totala kommunala verksamheten. Dessa förslag ska sedan kunna 
hanteras politiskt i budgetarbete inför 2014. Förslagen kan omfatta administration, 
lokalkostnader, förenklade rutiner, förbättrad styrning och ledning samt ineffektiv 
verksamhet. En översyn av förvaltningskontorens arbetssätt ska också göras för att förbättra 
effektiviteten i arbetet. 

Örebro kommuns medarbetare 
Örebro kommun ska ha en organisation med god arbetsmiljö och ett lyssnande ledarskap som 
bidrar till att alla medarbetare kan och vill prestera sitt bästa på arbetet, samt bidrar med sin 
egen kreativitet. Örebro kommun ska kort sagt vara en attraktiv arbetsgivare. Kommunens 
personalstrategiska arbete ska bidra till ett tydligt och framåtsyftande ledarskap, samtidigt 
som medarbetarna ges inflytande över sin egen situation. 

Kompetensförsörjningen i Örebro kommun ska säkras. Behoven av kompetens i 
verksamheten förändras, samtidigt som det också står klart att konkurrensens om den bästa 
arbetskraften är hård. Då behöver kommunen vara på tårna och veta vilka 
kompetensutvecklingsinsatser som måste göras och också vilken kompetens som behöver tas 
in vid nyrekryteringar. Under 2013-2014 ska kompetensförsörjningsplaner tas fram för såväl 
central sammanhållande nivå som för respektive verksamhet. Den gemensamma 
kompetensstyrningsmodellen ska stärkas ytterligare för att öka kvaliteten i 
kompetensutveckling och lönebildning. 

Ett gott ledarskap är en förutsättning för att medarbetarna ska trivas och prestera på bästa sätt. 
Ett arbete med att definiera vilket ledarskap som ska värdesättas i Örebro kommun ska 
slutföras under 2013. Ledarförsörjningen i Örebro kommun ska stärkas. Medarbetare som 
kan och vill ta mer ansvar måste känna att det finns förutsättningar för detta inom 
organisationen. Systematisk uppföljning av ledarskapet ska ske, för att säkra att utvecklingen 
går i rätt riktning. 

Sjukfrånvaron i Örebro kommun ska sjunka. Ett särskilt fokus ska läggas vid kvinnors 
sjukfrånvaro som alltjämt är högre än mäns. Arbetet med aktiva insatser kring arbetsmiljö 
och hälsa ska fortsätta. Hälsofrämjande och förebyggande arbete ska drivas i kombination 
med tidiga rehabiliteringsåtgärder och insatser för långtidssjukskrivna. Örebro kommun ska 
ha ett öppet förhållningssätt till nya idéer och förslag från medarbetarna. Den fysiska 
arbetsmiljön ska vara anpassad efter medarbetarnas och verksamheternas behov. 
Korttidsfrånvaro till följd av sjukdom är kostsam både för arbetstagare och arbetsgivare. 
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Därför måste arbetet med att minska korttidssjukskrivningar fortsätta. Arbetet med 
hälsofrämjande åtgärder ska fortsätta. 

Örebro kommun ska utveckla en fungerande bemanningsstrategi. Under 2012 har en 
bemanningsrevision genomförts som syftat till att ge en korrekt och uppdaterad bild av 
förutsättningarna för att öka antalet heltider, minska de delade turerna och minska behovet av 
vikarier i kommunens organisation. Under 2013 ska bemanningsstrategin färdigställas 
samtidigt som kommunen rustar sig med de tekniska system som behövs för att bemanning, 
schemaläggning och andra personaladministrativa frågor ska kunna hanteras på ett 
ändamålsenligt sätt. I budgeten 2013 avsätts särskilda medel för att nya arbetssätt ska kunna 
etableras och praktiseras under 2014. 

Jämställdheten och ickediskrimineringsarbetet ska fortsätta att stärkas i Örebro 
kommun. En jämställdhets- och ickediskrimineringsplan färdigställdes under 2012. Planen 
ska användas aktivt under perioden. En parlamentariskt sammansatt jämställdhetsdelegation 
började arbeta under hösten 2012 med syfte att stötta kommunstyrelsen i frågor rörande 
jämställdhet. Delegationen ska mötas återkommande under 2013 och bidra till att 
jämställdhetsarbetet drivs på. Arbetet med att identifiera och åtgärda osakliga löneskillnader 
inom kommunen ska fortsätta. 

Varumärket Örebro kommun handlar inte bara om att Örebro ska upplevas på ett visst sätt 
som besöks- eller etableringsort. Örebro kommun som arbetsgivare är en viktig del av 
kommunens varumärke och ska stärkas. Därför ska personalavdelningen arbeta aktivt med 
att etablera både en intern och en extern bild av Örebro kommun som arbetsgivare. Syftet är 
att på sikt öka kommunens attraktionskraft vid rekrytering och för att behålla redan befintliga 
medarbetare. Att komma som ny medarbetare till Örebro kommun måste bli enklare. 
Introduktionen av nya medarbetare ska utvecklas under 2013. Nya chefer ska erbjudas ett 
introduktionsprogram avsett för chefer. 

Örebro kommun har tillsammans med andra kommuner, företag och landstinget en viktig roll 
i den regionala utvecklingen. Under mandatperioden ska därför den regionala samverkan 
utvecklas för att stärka vårt gemensamma arbetsmarknadsområde. 

Örebro kommun måste som arbetsgivare arbeta långsiktigt med löneutvecklingen. 
Kommunens lönestrategiska arbete ska utvecklas under 2013. Strategin ska ge tydliga mål för 
arbetet och påvisa styrkor och utvecklingsområden. Dessutom ska tydligt framgå hur strategin 
ska följas och på vilket sätt kopplingen sker till budgetprocessen. 
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Lokaler 
Kommunens lokaler har stor betydelse för verksamheternas möjlighet att lyckas med sina 
uppgifter. Det är viktigt att kommunen har en lokalförsörjningsprocess som är effektiv och 
som säkerställer att verksamheterna har tillgång till ändamålsenliga lokaler, att lokalerna 
förvaltas kostnadseffektivt samt utvecklas utifrån verksamheternas aktuella behov. 

Under det år som gick förändrades den kommunala fastighetsorganisationen. Vård- och 
omsorgsfastigheterna överfördes till ÖBO Omsorgsfastigheter AB. Den tidigare förvaltningen 
Kommunfastigheter övergick i ett nybildat bolag som fått namnet Futurum Fastigheter i 
Örebro AB. Syftet bakom förändringen var flera. Nya arbetssätt runt den kommunala 
lokalförsörjningen var eftersträvansvärt. Det fanns även potential att ur ett ekonomiskt 
perspektiv effektivisera arbetet. 

Med förändringarna av de nya bolagen kan ökat fokus läggas på långsiktig utveckling av 
beståndets kvalitet. Bolagen har också uppdraget att tydligare professionalisera förvaltning 
och drift, samt etablera en god kontakt med hyresgästerna. 

Inför budgetåret 2013 går kommunen in i en ny situation, med tre starka och väl fungerande 
fastighetsbolag som försörjer de kommunala verksamheterna med lokaler för olika ändamål; 
Futurum, ÖBO och Örebroporten. Örebro kommun ska fortsätta att stärka sin beställarroll 
genom den nyinrättade lokalförsörjningsenheten. Enheten ska hjälpa de kommunala 
verksamheterna att ge goda underlag till bolagen för fortsatt utveckling av lokalerna. 
Lokalförsörjningsenheten har även kommunstyrelsens uppdrag att rationalisera det totala 
användandet av lokalytor inom kommunen. För bästa möjliga samordning ska enheten ha ett 
fast grepp om vilka ytor som behövs i verksamheten och vilka som är överflödiga samt 
samverka och förhandla med externa fastighetsägare. Syftet med enheten är att kontinuerligt 
kunna undvika hyreskostnader på ytor som inte används och att hålla den generella 
hyresutvecklingen nere. Eftersom lokalförsörjningsenheten är nyinrättad ska särskilt fokus 
läggas vid att enhetens rutiner, mandat och att arbetssätt är anpassade för uppdraget. Arbetet 
som sker i enheten ska utvärderas under året. 

Balanskrav, finansiellt mål och god ekonomisk hushållning 
År 2012 bedöms bli ett resultatmässigt starkt år, främst tack vare stora reavinster från 
fastighetsförsäljningar och tomträttsförsäljningar, men även engångsintäkter från 
återbetalning av sjukförsäkringspremier från åren 2007 och 2008 förstärker resultatet. 
Däremot visar verksamheterna totalt sett underskott i verksamheten mot budget under 2012. 

Kommunen har under en rad år haft en positiv tillväxt med plusresultat i bokslutet som 
överstigit flera procent av årets skatteintäkter och statsbidrag. Reglerna för den kommunala 
redovisningen tillåter inte att kommunen avsätter eller fonderar överskott för att ta i bruk 
kommande år med lägre tillväxt. Från och med 2013 förbereds dock ändringar i 
kommunallagen som ska tillåta reservering av årsöverskott på sätt som ska bidra till att 
kommuner i framtiden kan använda sådan reservering vid lågkonjunktur. Inför och under 
2013 ska lokala föreskrifter, som bland annat reglerar sådan resultatutjämningsreserv liksom 
innebörden av en god ekonomisk hushållning, tas fram och fastställas i kommunfullmäktige. 

Följande förhållanden kommer att anses utgöra skäl för att inte återställa ett eventuellt 
negativt resultat i Örebro kommun 2013: 
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– Realiserade och orealiserade förluster för aktier och värdepapper som innehas med 
långsiktigt syfte. 
– Kostnader för omstruktureringsutgifter som syftar till att uppnå en god ekonomisk 
hushållning. Eventuella kostnader som kan komma att uppstå i samband med fortsatt 
omställning av lokaler räknas hit. 
– I anspråk tagna öronmärkningar av eget kapital från 2012, avseende planering för 
tillväxtsatsningar och satsningar i lågkonjunktur av engångsintäkter 2012. 

Finansiellt mål för 2013 är att resultatet före extraordinära poster ska uppgå till minst 100 
miljoner kronor. I samband med aviserade ändringar i kommunallagen till 2013 kan 
finansiella mål komma att utvecklas som tar hänsyn till nya möjligheter att reservera goda 
resultat för framtida bruk. 
Kommunen ska ange mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk 
hushållning. Utöver finansiella mål utgör flera av indikatorerna som anges för de strategiska 
målen sådana faktorer för god ekonomisk hushållning. I avsnittet ”Så här mäter vi 
måluppfyllelse” i detta dokument framgår vilka mål som avses. Utvecklingen av en god intern 
kontroll fortsätter. 
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Ekonomiskt läge 

Konjunkturläge 
Följande avsnitt baseras på SKL:s Makronytt augusti 2012 samt SKL:s cirkulär 2012-2014. 
Trots förvärrad skuldkris i Sydeuropa och trots tecken på en försvagad konjunktur på flera 
andra håll i världen har svensk ekonomi fortsatt växa snabbt. Fallet i BNP fjärde kvartalet 
2011 hämtades raskt in och därefter har tillväxten varit fortsatt stark. Hushållens 
konsumtionsutgifter och den offentliga konsumtionen har växt i hygglig takt. Exporten har 
återhämtat det fall som skedde fjärde kvartalet i fjol och investeringarna, med undantag för 
bostadsinvesteringarna, har utvecklats mycket starkt. Till det kan läggas en svag import. Trots 
starkare krona och svagare internationell konjunktur har svensk export utvecklats snabbare än 
importen. Det förbättrade exportnettot är en viktig orsak till att svensk ekonomi har gått så bra 
under första halvåret i år. 

Samtidigt märks emellertid allt fler varningssignaler i omvärlden som indikerar svag eller 
ingen tillväxt. De försämrade tillväxtutsikterna gör att SKL framöver räknar med en försvagad 
sysselsättning. Sysselsättningen i form av antalet arbetade timmar beräknas minska en bit in i 
2013. Trots nedgången beräknas sysselsättningen 2012 ligga något över nivån 2011. 

Den svaga sysselsättningsutvecklingen för med sig en ökad arbetslöshet. Ökningen är störst 
under andra halvåret i år. Utvecklingen håller tillbaka lönerna. Nästa år beräknas timlönerna 
(definierade enligt nationalräkenskaperna) öka med 2,9 procent jämfört med 3,4 procent i år. 

Från och med 2014 antas bättre fart i svensk ekonomi. Bedömningen för åren 2014–2016 
utgår från att resursutnyttjandet i den svenska ekonomin normaliseras och att arbetslösheten 
gradvis tar sig ner mot 6,5 procent från närmare 8 procent 2013. Det innebär att produktion 
och sysselsättning ökar snabbare än normalt samtidigt som löner och priser stiger i allt 
snabbare takt. När ekonomin når jämvikt 2016 är arbetsmarknadsläget och löneutvecklingen i 
samklang med en inflation på 2 procent. 

Ett avgörande villkor är dock att skuldkrisen i Europa löser sig under ordnade former och att 
oron för ett finansiellt sammanbrott gradvis lättar och minskar i betydelse. Tillväxten i inte 
minst Sydeuropa kommer dock att förbli begränsad under flera år framöver. Det begränsar 
utvecklingen i övriga Europa och då också den svenska ekonomins tillväxt. Men med 
efterhand bättre fart i Europa blir det också bättre fart i Sverige. Tillväxtutsikterna för svensk 
ekonomi är i övrigt mycket ljusa. Den privata sektorns finansiella sparande är högt vilket 
innebär att en betydande potential finns för ökad privat konsumtion och företagsinvesteringar. 

Samtidigt är statens och kommunsektorn finanser i relativt gott skick – trots lågkonjunkturen. 
I den offentliga sektorn finns inga behov av budgetsaneringar och besparingar som i många 
andra länder. Sammantaget innebär det att den svenska ekonomin har potential att växa 
relativt snabbt när utvecklingen i euroområdet väl börjar stabiliseras. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 
BNP 3,9 1,6 2,7 3,7 3,5 3,0 
Arbetslöshet 7,5 7,6 7,5 6,7 5,5 5,2 
KPI 3,0 1,0 1,2 1,7 2,4 2,6 
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I budgetpropositionen för 2013 föreslår regeringen inga generella tillskott till anslaget för 
kommunalekonomisk utjämning. Det innebär en oförändrad nivå på anslaget med undantag 
för enstaka regleringar enligt finansieringsprincipen eller för minskningar av skatteunderlag 
till följd av andra förslag från regeringen. 
Under år 2013 läggs inte sparbetinget för GY11 ut på kommunernas gymnasieskolor, vilket 
innebär att verksamheten inte behöver spara 895 miljoner kronor som sparbetinget var för 
nästa år. Från återgår dock sparkravet till den nivå som redovisades i regeringens 
budgetproposition för 2012, dvs. 1 360 miljoner kronor. 

Skatteunderlagets utveckling 
Regeringen förutser en skatteunderlagstillväxt på drygt 27 procent åren 2011– 2016. Störst 
bidrag kommer från lönehöjningar, växande sysselsättning och pensionsinkomster. 
Regeringens prognos visar en ökning för perioden 2011–2016 som är nästan två 
procentenheter mer än enligt förbundets prognos från augusti. Skillnaderna förklaras av att 
regeringen räknar med en starkare ekonomisk tillväxt de närmaste åren, med mer gynnsam 
utveckling på arbetsmarknaden och större löneökningar som följd. 
Den största skillnaden i utvecklingstakt mellan de båda prognoserna föreligger för åren 2013 
och 2014. Dessa år beror differensen till helt övervägande del på att regeringen räknar med 
större sysselsättningsökning och högre lönehöjningar i regeringens prognos. Även år 2015 
prognostiserar regeringen större ökning av skatteunderlaget än förbundet, till följd av större 
ökning av pensionsinkomsterna och mindre grundavdragsökning. 

Olika skatteunderlagsprognoser 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011-16 
BP, sep 2012 3,0 4,1 4,1 4,2 4,8 4,5 27,4 
ESV, sep 2012 3,1 4,1 3,7 3,9 4,4 4,5 26,2 
SKL, aug 2012 3,2 4,0 3,4 3,6 4,4 4,6 25,6 

Örebro kommuns budget för åren 2013-2015 baseras på SKL skatteunderlagsprognos.
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Ekonomiskt läge för Örebro kommun 

År 2012 bedöms bli ett resultatmässigt starkt år, främst tack vare stora reavinster från 
fastighetsförsäljningar och tomträttsförsäljningar, men även engångsintäkter från 
återbetalning av sjukförsäkringspremier från åren 2007 och 2008 förstärker resultatet. 
Däremot visar verksamheterna totalt sett underskott i verksamheten mot budget under 2012. 

Skattesats, skatteunderlag och kommunalskatteintäkter 
Skattesatsen för åren 2013-2015 förutsätts oförändrad 20,88 skattekronor. Kommunens 
skatteunderlag för år 2013 beräknas öka med 3,6 procent jämfört 2012. Kommunens 
medelskattekraft uppgår därefter till 170 tkr, vilket är 93,4 procent av medelskattekraften i 
riket. 

Kommunens egna skatteintäkter beräknas till 5 218,4 miljoner kronor 2013. 
Kommunal fastighetsskatt 

År 2008 ersattes den statliga fastighetsskatten på bostäder med en kommunal fastighetsavgift. 
Införandet 2008 var neutralt, såväl för varje enskild kommun som för staten. Intäkterna från 
den kommunala fastighetsavgiften år 2008 uppskattades till 12 060 miljoner kronor. Dessa 
fördelades lika mellan kommunerna, 1 315 kronor per invånare. Intäkten ”neutraliserades” av 
att anslaget Kommunalekonomisk utjämning minskades med motsvarande belopp. 

Hur intäkten från fastighetsavgiften utvecklas för den enskilda kommunen beror dels på 
bostädernas faktiska taxeringsvärden, vilka förändras vart tredje år i samband med 
fastighetstaxeringen, dels på prisbasbeloppets utveckling. 

För 2013 bedöms Örebro kommuns avgift komma att uppgå till 205,9 mnkr. 

LSS-utjämning 
Kostnadsutjämningssystemet för LSS utgår från antalet beslut per insats för all tre 
personkretsar som kommunerna har kostnader för. Genom att multiplicera antalet beslut med 
rikets genomsnittliga nettokostnad för respektive insats erhålls en standardkostnad för resp. 
kommun. Vidare beaktas kommunens omfattning av insatser samt personalkostnad. 

Utjämningssystemet är ett slutet system så till vida att inga ytterligare medel har tillförts 
systemet sedan införandet 2004. Under den tiden har de totala kostnaderna för LSS-
verksamheten i riket ökat med drygt 130 procent. 

Enligt SCBs preliminära beräkning får Örebro 157,7 mnkr i bidrag för år 2013. 

Skatteväxling kollektivtrafik 
Den 1 januari 2012 överfördes huvudmannaskapet för länets kollektivtrafik till landstinget. 
Reformen finansieras via en skatteväxling på 32 öre. Eftersom effekterna av skatteväxlingen 
varierar stort mellan kommunerna infördes en mellankommunal utjämning för perioden 2012
2015. Utjämningen trappas successivt av och Örebros utgift till systemet minskar inför 2013 
från 32 till 8 mnkr. 
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Skatteintäkter med mera åren 2011-2015
 

Mnkr
 
Skatteintäkter
 
Avräkning
 
Inkomstutjämning
 
Kostnadsutjämning
 
Regleringsavgift/bidrag
 
LSS utjämning
 
Fastighetsavgift
 
Mellankommunal utjämning
 
Skatteintäkter m m totalt
 

2012
 
4 950,8
 
95,9
 
1 023,8
 
-18,8
 
67,3
 
139,1
 
205,9
 
-32,0
 
6 432,0
 

2013
 
5 253,7
 
-42,3
 
1 084,5
 
-18,1
 
62,9
 
157,7
 
205,9
 
-8,0
 
6 696,3
 

2014 2015 
5 401,1 5 638,7 

1 114,8 1 163,9 
-18,3 - 18,5 
24,9 , 19,6 
159,1 160,5 
205,9 205,9 
-4,0 0 
6 883,5 7 130,9 

Befolkningsprognos för Örebro kommun 2013-2021 
Vid utgången av år 2011 hade Örebro 137 121 invånare. Till år 2020 väntas en ökning med 
nära 14 000 till 151 000. Den kraftiga folkökningen består till största delen av ett 
inflyttningsöverskott (fler flyttar till Örebro än från) men också födelseöverskottet är 
betydande (antalet födda överstiger antalet döda). 

Antalet invånare i yrkesaktiv ålder 20-64 år ökar i långsammare takt än antalet invånare i 
övriga åldrar (framförallt ökar antalet ålderspensionärer snabbare). Det innebär att den 
demografiska försörjningsbördan (antal personer 0-19 år och 65-år delat med antal personer 
20-64 år) ökar med 10 procent fram till år 2020, från dagens 68 personer per 100 personer i 
yrkesaktiv ålder till drygt 74. 

Barn och ungdomar 
Behovet av förskoleverksamhet och underlaget för vårdnadsbidrag ökar genom att 
förskolebarnen blir alltfler, både 1-3 år och 4-5 år. Ökningen är kraftigast under periodens tre 
första år, 700 barn fler. Sedan planar utvecklingen ut och antalet ökar i långsammare takt till 
prognosperiodens slut år 2020. 

Grundskoleverksamheten kommer att ställas inför ökade resursbehov. Antalet barn i åldern 6
15 år har under hela 2000-talet minskat. Nu vänder utvecklingen och antalet kommer att öka. 
Inledningsvis är ökningen svag men från och med 2013 blir den så kraftig att antalet barn vid 
prognosperiodens slut är ungefär 3 600 fler än idag. Utvecklingen är olika inom 
åldersgruppen. I de lägsta årsklasserna (skolår 0-3) har antalet elever blivit fler sedan några år 
tillbaka och det är i den gruppen den största ökningen kommer. Men också för skolår 4-6 där 
antalet sedan länge minskat kommer vi nu att se att antalet blir betydligt fler. I de högsta 
årsklasserna (skolår 7-9) minskar först antalet elever något innan en svag ökning sker från och 
med år 2013. 

Örebros elevunderlag för gymnasieskolan hade en topp år 2008 efter en lång tids ökning. De 
närmaste fem åren påverkas resursbehoven genom att antalet örebroare i gymnasieåldern 
minskar med i genomsnitt 120 om året. Därefter, från och med 2016, börjar antalet ungdomar 
16-18 år öka igen. 
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Pensionärer 
Ålderspensionärerna (65 år och äldre) blir alltfler under hela perioden med den största 
ökningen under periodens första hälft då antalet ökar med i genomsnitt 600 per år. De yngre 
pensionärerna, 65-79 år, blir många fler. De allra äldsta invånarna, 90- år, blir också fler 
medan mellangruppen, 80-89, år minskar i antal under så gott som hela prognosperioden. 
Sammantaget innebär det att den demografiska utvecklingen får en förhållandevis begränsad 
effekt på kommunens vård- och omsorgsverksamhet under kommande tioårsperiod. Den stora 
utmaningen för äldreomsorgen kommer först senare. 

Resultatbudget 2013-2015 

Resultatbudget Budget Prognos Plan Plan Plan 
Belopp i mkr 2012 2012 2013 2014 2015 

Verksamhetens nettokostnader 6 251,9 5 873,2 6 571,3 6 720,5 6 964,9 
Avskrivningar 137,0 141,0 140,0 143,0 146,0 
Verksamhetens kostnader 6 388,9 6 014,2 6 711,3 6 863,5 7 110,9 

Skatteintäkter 6 416,0 6 432,0 6 696,3 6 883,5 7 130,9 
Kommunalskatt 5 030,6 5 014,7 5 211,4 5 401,1 5 638,7 
Generella statsbidrag och utjämning 1 385,4 1 417,3 1 484,9 1 482,4 1 492,2 

Finansnetto 89,9 112,3 80,0 80,0 80,0 

Årets resultat 117,0 530,1 65,0 100,0 100,0 

Avgår reavinster m m 358,6 

Balanskravsresultat 117,0 171,5 65,0 100,0 100,0 

Ianspråktagande av reservering 
 kväverening va 1,9 
 reservering av eget kapital 2012 35,0 

Justerat resultat 117,0 173,4 100,0 100,0 100,0 

Öronmärkning av eget kapital 
 kväverening va 
 reservering av eget kapital 2012 35,0 

Resultat efter reservering av eget kapital 117,0 138,4 100,0 100,0 100,0 

I bokslut 2012 planeras en reservering inom eget kapital med 35 miljoner kronor för 
utvecklingssatsningar. I budget 2013 har dessa medel ianspråktagits genom att anslaget till 
kommunstyrelses förfogande har utökats med motsvarande belopp. 

Nettodriftkostnader 
Nettodriftkostnaderna för år 2013 är budgeterade till 6 571,3 mnkr, vilket är en ökning med 
320 mnkr, eller 5,1 procent, jämfört med budget 2012. 

Utrymme för generella kostnadsökningar 
SKL redovisade i augusti en prognos för prisindex för kommunal verksamhet (PKV) åren 
2012-2016. 

16
 



 

 

 
      

      
       

      
 

             
            

          
       

 
            

     
 

         
       

2012 2013 2014 2015 2016 
Arbetskraftskostnader 1,026 1,026 1,025 1,032 1,037 
Övrig förbrukning 1,012 1,011 1,014 1,016 1,017 
Prisförändring 1,021 1,021 1,022 1,027 1,030 

Kommunernas kostnader beräknas enligt denna öka med 2,1 procent 2013 före volym- och 
kvalitetsökningar, vilket är i nivå med innevarande år. Även 2014 beräknas måttliga 
automatiska kostnadsökningar. Från och med 2015 stiger dock framför allt 
arbetskraftkostnaderna i takt med att konjunkturen förbättras. 

Efter det att prognosen presenterades har nya läraravtal slutits vilka höjer kommunernas 
kostnader 2012 med helårseffekt 2013. 

För generella kostnadsökningar (löneavtal, indexuppräkningar och övriga prisökningar) har 
195 mnkr anslagits i budget 2013. 
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Prioriteringar inom volym- och reformutrymmet 
För volym- och reformutrymme har i budgeten för 2013 anslagits 123,7 miljoner kronor, 
varav 24,2 miljoner kronor är engångsbelopp för 2013. Medlen har fördelats enligt nedan. 

Ramför- Engångs
stärkning belopp 2013 

Programområde Barn och ungdom 

Volymökning förskola, skola 

Nattomsorg 

Specialskolor, reserv för ändrad statlig finansiering 

Kvalitetsutveckling barn o utbildning 

Naturskola, Komtek, entreprenörskap i skolan 

48,00 

30,00 

5,00 

13,00 

9,10 

2,00 

5,00 

2,10 

Programområde Samhällsbyggnad 

Tillsyn enligt bygglag 

Fritidsgårdar, ökade öppettider 

Ökade kapitalkostnader enligt investeringsprogram 

Sommarpaketet, barnaktiviteter 

Träd och parker 

Teckenspråkshuvudstad, stimulansmedel 

8,30 

1,30 

2,00 

5,00 

3,00 

2,00 

0,50 

0,50 

Programområde Social välfärd 

Volymökning funktionshindrade 

Vård och omsorg 

Socialtjänst 

Familjecentral Vivalla 

Insatser mot ungas psykiska ohälsa 

Bostadsanpassning 

Omvårdnadslyft, vikariekostnad 

Barnahus 

42,20 

34,00 

2,60 

4,40 

0,30 

0,90 

3,60 

1,50 

1,80 

0,30 

KS/Kommunledningskontoret 

Personal heltid/delade turer 

Näringslivsutveckling 

Mänskliga rättigheter, utbildningsinsatser 

1,00 

1,00 

8,50 

5,00 

3,00 

0,50 

Summa 99,50 24,20 
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Driftbudgetramar 2013-2015
 

Driftbudgetramar Budget 

2012 

Budget 

2013 

Nämnder 6 248,5 6 274,6 

PN Barn och utbildning 2 541,0 2 584,9 

PN Social välfärd 2 325,3 2 338,1 

PN Samhällsbyggnad 655,4 648,9 

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd 467,1 443,7 

Avgiftsfinansierad verksamhet 0,0 0,0 

Stadsrevision 2,6 3,0 

Valnämnd 0,2 0,2 

Kommunledning 34,8 36,2 

Kommunledningskontoret 222,3 219,5 

Nämnder 256,3 476,3 

KS förfogande inkl utrymme för gen kostnadsökningar 166,7 383,4 

Kommungemensamma statsbidrag -82,8 -78,7 

Kommungemensam verksamhet 75,1 73,2 

Omställning kompetensväxling 30,0 30,0 

Nerikes Brandkår 67,3 68,5 

Finansiering -252,9 -179,6 

Personalförsäkringsnetto -336,0 -270,5 

Pensionskostnader 361,4 370,7 

Semesterlöneskuldsförändring 10,0 10,0 

Kapitalkostnadsersättningar -210,3 -220,0 

Internt avkastningskrav fastigheter -55,0 -55,0 

Tomträttsförsäljning -15,0 -15,0 

Avskrivning lån 0,2 0,2 

Återbetalning Tåg i Bergslagen -8,2 0,0 

Summa driftbudgetramar 6 251,9 6 571,3 

Förändringarna mellan 2013 och 2012 per nämnd specificeras i bilaga 2. 
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Det kommunövergripande arbetet 

Örebro växer. År 2020 kommer kommunen att ha cirka 151 000 invånare. Det är nödvändigt 
att forma och främja en hållbar utveckling som balanserar både ekonomi, ekologi och sociala 
perspektiv. 

Hållbar utveckling i Örebro kommun formas så här. 

1.	 Social hållbarhet som innebär en stabil och dynamisk kommun där grundläggande 
mänskliga behov uppfylls. 

2.	 Ekologisk hållbarhet som handlar om att långsiktigt bevara våra ekosystem och att 
minska påverkan på människans hälsa och på naturen. 

3.	 Ekonomisk hållbarhet som handlar om tillväxt och utveckling av materiella resurser på 
lång sikt. 

”De tre perspektiven är ömsesidigt beroende av varandra. För att uppnå social hållbarhet 
krävs ekonomiska förutsättningar och en god miljö. Kommunens ekonomi, klimatet och 
miljön påverkas i sin tur av att människor mår bra, är delaktiga och har kunskap och resurser 
att göra hållbara livsval”. 
(Från SKL:s Partnerskap ”Samling för social hållbarhet – minska skillnader i hälsa”, där 
Örebro ingår tillsammans med 20 andra kommuner och landsting, 2011-2013) 

Örebro kommun ska vara ledande i arbetet med långsiktig hållbarhet. Därför är det viktigt att 
inte arbeta i stuprör med hållbarhetsfrågorna utan de ska genomsyra hela verksamheten. 
Kommunens styrmodell gäller alla verksamheter och bolag som ingår i kommunkoncernen. 

Intensifierat arbete mot barnfattigdom 
Kampen mot barnfattigdomen i Örebro vilar på tre ben. 1. Ett aktivt arbete för fler jobb. 2. Ett 
tydlig fokus på att förbättra möjligheterna till en aktiv och utvecklande fritid för barn och 
unga. 3. Det strategiska arbetet med en handlingsplan, som tar hänsyn till forskning och 
beprövad erfarenhet. 

En förstudie har gjorts och en handlingsplan som baseras på förstudien tas fram och 
presenteras under hösten 2012. När handlingsplanen är klar ska den användas som vägledning 
för kommunens samtliga programområden och driftnämnder. Det avgörande för arbetets 
framgång är att varje programområde aktivt arbetar med barnfattigdomsfrågan på de sätt som 
är relevanta inom just deras verksamhet. Det är också avgörande att barnperspektivet och 
barns rätt till delaktighet präglar de olika metoder som kommunen arbetar vidare med. Ny 
forskning ska löpande tas in i arbetet. 

Att satsa på familjecentraler, utreda möjligheter till avgiftsfri skola och att stötta föreningars 
aktiviteter som riktar sig till barn är konkreta exempel på hur barnfattigdomens konsekvenser 
kan lindras. Under 2013 byggs familjecentralen i Vivalla ut. Vi vill även utreda möjligheterna 
att införa ett så kallat fritidsskort för att understödja både föreningslivet och öka barns 
möjligheter att delta i fritidsaktiviteter. Syftet med fritidskortet är att skapa möjlighet för fler 
barn och ungdomar att delta i organiserade fritidsaktiviteter inom både kultur och 
idrottsområdet, genom en kommunalt finansierad fritidspeng. 
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Den största orsaken till att barn växer upp i fattigdom är att deras föräldrar står utan arbete 
och egen försörjning. Därför ska vår arbetsmarknadspolitik ses som det främsta medlet i 
kampen mot barnfattigdomen och satsningarna inom Vuxam, Vuxen- och 
arbetsmarknadsnämnden, ska i så stor utsträckning som möjligt riktas mot barnhushåll och 
unga vuxna som är beroende av försörjningsstöd. 

Medborgarbudget 2013 
Vi vill öka örebroarnas möjlighet till inflytande och delaktighet i en vidare mening. Det 
handlar om ett aktivt medborgarskap och möjlighet att påverka kommunens utveckling. I 
budgeten för år 2013 avsätts 500 000 kronor till medborgarbudget. Medborgarbudget innebär 
att kommunen överlåter till medborgarna att ta fram och besluta om användningen av 
beloppet. Arbetet ska inte bara utgöra en process för att fördela pengar utan också vara ett sätt 
att sprida kunskap om den demokratiska beslutsprocessen. 

Pengarna tas från investeringsplanen och ska genomföras på väster i Örebro. 

Målgruppen är avgränsad till barn och unga. Vid genomförandet av medborgarbudget ska 
erfarenheter tas tillvara från tidigare genomförda liknande projekt. 

Mänskliga rättigheter 
Örebro ska vara främst i landet när det gäller arbetet med mänskliga rättigheter. Kännetecken 
ska vara medmänsklighet, solidaritet, rättvisa och värdighet. Örebro ska vara en trygg och 
välkomnande kommun där alla känner sig respekterade oavsett kön, etnisk tillhörighet, 
religion, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Ett Örebro med stor mångfald är en 
resurs för att utveckla en växande kommun. 

Arbetsgruppen för mänskliga rättigheter ska, genom att sprida kunskap, initiera insatser och 
genomföra antagna handlingsplaner (en HBT-plan antogs under 2012) verka för ett Örebro 
som en plats där alla människors lika värde respekteras. Under 2013 görs en satsning på 
utbildning och fortbildning om mänskliga rättigheter för kommunens förtroendevalda och 
chefer. 

Örebro kommun deltar i Barnrättsdagarna samt den årliga Toleransveckan. För att stärka 
arbetet med mänskliga rättigheter deltar Örebro kommun också i ett partnerskap med tio andra 
kommuner för barnkonventionens genomförande. Som angetts här ovan finns Örebro 
kommun också med i partnerskapet ”Samling för social hållbarhet” tillsammans med 20 andra 
kommuner och landsting. Arbetet i partnerskapet ska leda till goda metoder för att minska 
skillnader i hälsa och stärka den sociala hållbarheten. 

Interreligiösa rådet 
Det Interreligiösa/interkulturella rådet ska fortsätta sitt arbete. Rådet är ett viktigt forum för 
kommunen att träffa företrädare från olika trossamfund för fördjupad dialog. Aktuella frågor 
som till exempel skola, sociala frågor, ungdomsfrågor och jämställdhet diskuteras. Rådet 
kommer särskilt att föra samtal om hedersrelaterat våld. Kommunens representanter i rådet 
utgörs av kommunfullmäktiges presidium. För övrigt utser trossamfunden sina representanter. 

Tillgänglighet och trygghet för alla 
Kommunen ska vara tillgänglig. Inte bara fysiskt utan även genom att alla ska kunna 
tillgodogöra sig den service som erbjuds och vara delaktiga i kommunala evenemang och 
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dialoger. En ledstjärna för tillgänglighet ska vara FN:s standardregler för delaktighet och 
jämlikhet samt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

Människor med funktionsnedsättningar ska kunna vara delaktiga i samhällslivet och ha 
jämlika levnadsvillkor. Stor hänsyn ska tas till funktionsnedsattas behov vid utformandet av 
offentliga anläggningar, arrangemang och informationssystem. Enkelt avhjälpta hinder inom 
kommunen ska tas bort. 

För att stärka arbetet med att få bort enkelt avhjälpta hinder skärps tillsynsverksamheten på 
Stadsbyggnadskontoret. Därmed förbättras också tillsynen av ventilation och annan tillsyn 
som lagen ålagt kommunen att sköta. 

Örebro kommun ska arbeta för att fler personer med funktionsnedsättning får anställning 
inom kommunen, mer om detta under kapitlet Arbetsmarknad. 

Ett projekt om att skapa öppna data av den tillgänglighetsdatabas (exempelvis förteckningar 
över anpassade lokaler) som idag finns på www.orebro.se bedrivs redan. Målet med projektet 
är att underlätta för personer med funktionsnedsättning. Detta projekt ska följas upp och 
utvärderas och om det är lämpligt användas för att öppna upp fler system och register. 

Öppen data 
För att bidra till öppenhet, transparens och lätt tillgänglig service ska Örebro kommun i 
möjligaste mån skapa öppna data som är kostnadsfri och utan begränsande licensvillkor. Detta 
möjliggör exempelvis framtagande av appar och externa webblösningar som bottnar i 
brukarnas olika behov. Befintlig information i kommunens system ska öppnas upp och vid 
införande av nya system och register ska vi sträva efter att det ska skapas öppna data. 
Undantag från den hanteringen ska motiveras. 

Jämställdhet 
Jämställdhet mellan kvinnor och män är en avgörande faktor för att allas kraft ska tas tillvara i 
samhället. I Örebro ska de nationella lagar och regler som finns på jämställdhetsområdet 
efterföljas. Kommunens arbete med jämställdhet intensifieras under 2013. Kommunens 
jämställdhetsdelegation verkar under kommunstyrelsen och samordnar jämställdhetsfrågor i 
Örebro kommun. Delegationens arbetssätt ska vara processinriktat och framåtsyftande. 
Delegationen ska verka för att utveckla arbetet för jämställdhet både vad gäller medborgar
som brukar- och arbetsgivarperspektiv. Kommunens nya Jämställdhets- och 
ickediskrimineringsplan är vägledande i arbetet. Frågor som rätten till heltid, 
kollektivtrafikens kvalitet och en god barnomsorg är viktiga för jämställdheten och bör 
bevakas extra. 

Under 2013 färdigställs handlingsplanen för jämställdhet utifrån CEMR:s europeiska 
jämställdhetsdeklaration samt den regionala strategin för jämställdhet som tydliggör 
kommunens fortsatta utveckling inom jämställdhetsområdet. 

Alla invånare och medarbetare ska möta en kommun som hanterar dem utifrån sina egna 
villkor. Utifrån den grundtanken ska ett arbete ske för ökad jämställdhetsintegrering, med 
fokus på följande: 

- En jämställdhetsintegrerad budgetprocess. Kunskaperna om jämställdhetsintegrerad 
budget (resursfördelning med ett könsperspektiv) ska öka i kommunen, så att behov 
och prioriteringar samspelar med resursfördelning. 
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- Kvalitetsäkrad beredningsprocess ur ett jämställdhetsperspektiv. Den 
konsekvensbedömning som ska göras inför beslut i samtliga kommunala nämnder ska 
användas aktivt, så att varje beslut prövas utifrån barn-, genus- och 
mångfaldsperspektivet. 

- Utveckla våra tjänster med ett genusperspektiv för att kunna ge service på lika villkor 
för varje medborgare oavsett kön. 

Det civila samhället 
I gränslandet mellan den offentliga sektorn och det privata näringslivet finns det civila 
samhället. Här verkar föreningar, frivilligorganisationer, familjer och individer utifrån egen 
drivkraft. Det civila samhället är en stöttepelare för att samhället som helhet ska fungera. Ju 
bättre förutsättningar aktörerna inom det civila samhället har för att driva sin verksamhet och 
sina frågor – desto mer nytta gör de. Kommunen har mot bakgrund av detta ett stort ansvar för 
att samverka med det civila samhället. 

Kommunen ska fortsätta samarbetet med föreningslivet utifrån den överenskommelse som 
finns med det Ideella Utvecklingscentrat (IUC). Vi ska fortsätta utveckla arbetet med den 
sociala ekonomin. Detta kommer vi bland annat göra genom att öka möjligheterna för lokala 
och nationella aktörer inom den sociala ekonomin att konkurrera i kommunens 
upphandlingar. 

Ett aktivt medborgarskap 
Ett aktivt medborgarskap förutsätter ett levande civilt samhälle och en stark social ekonomi 
som utgör en väsentlig del i den sociala tillväxten. Kommunen ska aktivt stötta det civila 
samhällets styrka och tillväxt. 

En människa som själv får vara aktiv i att forma sitt eget liv mår bra. En människa som har 
drivkraft att utveckla sig själv och sin omgivning ska få möjlighet till det genom exempelvis 
olika valfrihetsreformer som vårdnadsbidrag, pedagogisk omsorg, skolval och LOV inom 
äldreomsorgen. Det sker också genom möjlighet till inflytande genom olika former av 
medborgardialog. Under 2013 kommer kommunen att fortsätta utveckla sina metoder för 
medborgardialog inför politiska beslut. 

Sociala investeringar 
Att få alla att bli en del av samhällsgemenskapen och att minska utanförskapet är en av vår 
tids stora utmaningar. Det offentliga beslutsfattandet måste i större utsträckning präglas av ett 
långsiktigt tänkande och ett involverande av aktörer som vill bidra till samhällets utveckling. 

För 2013 inrättas en ny möjlighet för sociala investeringar. Syftet med detta är att stärka det 
arbetet inom kommunen. Färre hamnar i djupa sociala problem om insatser görs tidigt. Att 
arbeta med sociala investeringar innebär kostnader på kort sikt men stora besparingar på 
längre sikt. Medel för sociala investeringar ska kunna sökas och genomföras av aktörer inom 
det civila samhället samt kommunens egna verksamheter. Örebro kommun behöver under 
2013 utveckla arbetssätt med de sociala investeringarna inom kommunledningskontoret. 

65 miljoner kronor kommer att avsättas för sociala investeringar. Ambitionen på sikt är att de 
medel som ska kunna användas till sociala investeringar ska uppgå till två procent av 
kommunens skatteintäkter. I dagsläget motsvarar det cirka 130 miljoner kronor. 
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Regional utveckling 
Örebro kommun är en motor i den regionala utvecklingen. Men då samarbete är nyckeln till 
att både Örebro och kringliggande kommuner kan utvecklas är en viktig del i det regionala 
arbetet att kommunen arbetar aktivt med den regionala utvecklingsstrategin (RUS) som 
fastställdes 2010. RUS är en gemensam vägvisare för regionens framtidsarbete. Den omfattar 
fyra målområden; kunskap och kompetens, innovationer och entreprenörskap, lustfyllda 
möten och upplevelser, samt den öppna regionen. Örebro kommun ska ta ansvar för att den 
regionala utvecklingsstrategin efterlevs och bidrar till Örebroregionens utveckling. 

Servicecenter 
Örebro kommuns medborgare ska på enklaste möjliga sätt komma i kontakt med kommunen 
och få en god service. Under hösten 2013 ska Örebro kommuns Servicecenter öppnas. Centret 
ska bli ingången till Örebro kommun för både medborgare och företagare som önskar komma 
i kontakt med kommunen av något skäl. Syftet med Servicecentret är att kommunen ska 
kunna ge snabbare svar på frågor och att hanteringen av olika ärenden ska ha en tydligare och 
effektivare gång i organisationen. 

Under första delen av 2013 kommer stora insatser behöva göras för att ställa om resurser som 
idag är utspridda i den kommunala organisationen. Servicecentret kommer att bli en fysisk 
plats. Men framför allt syftar förändringen till att underlätta för medborgarna, modernisera 
arbetsformerna och att använda ändamålsenliga digitala verktyg. I samband med att 
Servicecentret startas ska också kommunens hemsida, orebro.se, uppdateras för att bättre 
anpassas till ambitionen att kunna ge snabbare svar och bättre service. 

En avgörande faktor för att kommunens medarbetare ska kunna lägga mer av sin tid på 
kvalitetsarbete och mindre på administration är att kommunens eget intranät ger medarbetarna 
ett bättre stöd i det dagliga arbetet. Under våren 2013 kommer ett nytt intranät att lanseras. 
Medarbetarna ska enklare kunna få kontroll över vad som sker i kommunen och också kunna 
förenkla sina administrativa rutiner och insatser. 

Upphandling 
En ny upphandlingspolicy togs fram i Örebro kommun under 2012. Den nya policyn 
moderniserade hanteringen av upphandlingsfrågor. En viktig faktor i policyn var också att 
Örebro kommun i samband med upphandlingar ska ta sociala hänsyn då detta är möjligt. 
Under 2013 ska den aspekten av upphandlingsverksamheten fortsätta att utvecklas. 

Örebro kommun ska utveckla och underlätta samspelet med icke vinstdrivande föreningar, 
stiftelser och andra aktörer inom den sociala ekonomin som verkar på ett sätt som tillför 
samhällsnytta och värdeskapande men som är fristående från den offentliga sektorn. Örebro 
kommun och de kommunägda bolagen ska också värdera möjligheterna att samverka med 
leverantörer i partnerskap för arbetsmarknadsinsatser vid större upphandlingar. 

De krav som Örebro kommun ställer vid upphandling av mat ska motsvara kraven för svensk 
livsmedelsproduktion. Vi vill också att upphandlingar av offentlig mat i större utsträckning 
ska delas upp i mindre enheter för att möjliggöra en större andel närproducerad mat i våra 
kök. 
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Tegelbruket 
Tegelbruket är ett allaktivitetshus för ungdomar, inspirerat av fryshuset i Stockholm. 
Tegelbruket startar sin verksamhet i början av 2013 och utvecklas därefter successivt. I huset 
ska möjligheter skapas för ungdomar i hela kommunen att få en konstruktiv fritid. Det 
kommer att bland annat finnas musik, boxning, dans, bollsporter, bibliotek, café, teater och 
möjligheter för olika hjulsporter. Verksamheten kommer att drivas av föreningen Tegelbruket 
och vara öppen för alla ungdomar. Särskilt fokus kommer att läggas på att locka unga som i 
dag inte är föreningsaktiva. Kommunen ska vara aktiv i sin samverkan med Tegelbruket för 
att bidra till utveckling av verksamheten och att Tegelbrukets roll som en ny grundläggande 
del av samhällslivet i Örebro fungerar. Särskilda resurser läggs på att säkerställa 
öppethållande på helger. 

Örebros varumärke 
Hösten 2012 och våren 2013 kraftsamlar Örebro för att tydliggöra kommunens 
platsvarumärke. Med ett starkt och tydligt varumärke ska vi locka fler att bo, arbeta, turista 
och mötas i Örebro. I en process som omfattar över 350 beslutsfattare hämtade från kommun, 
politik, näringsliv, kultur, idrott och föreningsliv ska vi formulera en gemensam vision, 
utmejsla styrkeområden och skapa handlingsplaner som engagerar hela Örebro. Allmänheten 
bjuds också in i dialogen via nätet och personliga möten. Målet är att skapa en 
varumärkesplattform som gör att alla som dagligen kommunicerar varumärket kan göra det på 
ett likvärdigt sätt oavsett om vi gör det i ord, bild eller färg. 

Örebro fyller 750 år 
År 2015 firar Örebro 750 år. Ett jubileum ger oss en unik möjlighet att rikta strålkastaren mot 
Örebro som plats och att lyfta fram vår historia, våra styrkor och framtidsplaner. Genom 
jubileet kan vi göra fler involverade i allt det positiva som händer i vår stad. 

Än så länge är jubileumsplanerna i sin linda, men utgångspunkten vad gäller målgrupper och 
målsättningar är klara. Vårt jubileum ska rikta sig till för det första örebroare, bofasta som 
utflyttade, för det andra turister och besökare samt för det tredje beslutsfattare på riksplan 
inom politik, näringsliv och samhälle. 

En viktig utgångspunkt är att jubileumsåret blir ett tillfälle att befästa det tydliggjorda 
varumärke som tar form under våren 2013. Jubileumsarbetet ska därmed stärka förankringen 
och marknadsföringen av vårt varumärke. 

För att jubileet ska förena Örebroarna och göra ett starkt avtryck är det avgörande att 
förberedelser och genomförande når ut brett och att många ska kunna bidra med sin del i 
helheten. Örebrokompaniet är en viktig aktör i sammanhanget och har kommunens uppdrag 
att hålla ihop planering och genomförande av jubileumsåret. 

Fotbollshall i Vivalla 
Ett igångsättningsbeslut ska fattas om att en ny fullstor fotbollshall ska börja byggas i Vivalla. 
Hallen blir unik i sitt slag då det blir den första i Mellansverige i den storleken som erbjuder 
plats för publik. Syftet med byggandet av denna hall är att öka Örebros attraktivitet som 
evenemangsstad, att stärka stadsdelen Vivalla, att stärka fotbollen och bidra till en ökad 
rörlighet mellan olika delar av Örebro kommun. Hallen ska nyttjas framför allt för 
idrottsaktiviteter med fokus på fotboll men ska också kunna användas för andra ändamål inom 
bland annat kultur och besöksnäring. 
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De tillgängliga tiderna för träning och matcher i hallen ska fördelas mellan skolan, 
breddidrotten och elitidrottslag. Det är särskilt viktigt att samarbetet med de klubbar som 
verkar i Vivallas närområde bereds möjligheter att nyttja hallen. Om planeringen håller 
kommer hallen att kunna tas i bruk under andra halvåret 2014. 

Kulturcentrum vid Konserthuset 
I Örebro spelar kulturen en central roll i utvecklingen av ett starkt samhälle 
präglat av demokrati, mångfald, integration och kommunikation. 

Svenska Kammarorkestern är en kammarorkester i världsklass. Orkestern är ett nav i länets 
kulturliv. 50 procent av orkesterns publik utgörs av barn och ungdomar. Förstudien ”Planerad 
om- och tillbyggnad av konserthuset” är klar. 
Den visar hur en renovering av konserthuset kan ske för att olika verksamheter 
ska utvecklas och nå ännu fler, samt öppnar möjligheter för ett rationellt lokalutnyttjande. 

För att skapa något nytt av området runt konserthuset ska först förutsättningarna för ett nytt 
kulturcentrum utredas. Med nya byggnader för verksamhet som bibliotek, dans, konst med 
mera kan området bli ett förstärkt kulturcentrum för Örebro och regionen. 

Utredningen ska visa vilka kulturverksamheter som kan finnas med och bidra till att kulturen 
ska finnas med i det dagliga livet och främja Örebro som kulturstad. 

Utredningen ska var klar senast halvårskiftet 2013 och därefter kan ett ingångsättningsbeslut 
fattas. 

Förebyggande arbete 
Verksamheterna inom Örebro kommun ska genomsyras av ett förebyggande synsätt. En tidig 
insats innebär nästan alltid en möjlighet att undvika problem, skador eller onödiga kostnader. 
Örebro kommun behöver arbeta med att identifiera faktorer som är risker och faktorer som är 
skyddande, exempelvis undernäring hos äldre eller extra resurser till fritidsgårdar. Kommunen 
behöver bli bättre på att ta vara på det som fungerar bra och att sprida det mellan 
verksamheterna för att minska risker och eventuella problem i framtiden. För att lyckas väl i 
det förebyggande arbetet behöver vi hitta samarbete mellan våra verksamheter men också 
mellan andra viktiga aktörer i samhället. 

Samarbetsorgan som Örebro förebyggande råd (Öreför) samt Örebro brottsförebyggande råd 
(Örebrå) ska vara drivande i det förebyggande arbetet gällande barn och ungdomar. Arbetet 
bygger på vetenskapliga resultat och metoder. 

Kvinnofridsamordnare 
Programområde Social välfärd har under 2012 ansökt om medel hos Socialstyrelsen för att 
skapa en Kvinnofridsamordnare. Tjänsten innebär att kommunen ska kunna samordna 
kvinnovåldsrelaterade frågor som exempelvis hedersvåld för att arbeta mer aktivt och 
effektivt med frågorna. Tjänsten ska vara kommunövergripande för att synliggöra att behovet 
genomsyrar alla programområden. Pengar är beviljade för 2012 och en ny ansökan är 
inlämnad för 2013. 
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Internationella frågor 
Under 2013 avslutar kommunfullmäktiges presidium arbetet med att ta fram ett förslag till 
policy för Örebro kommuns internationella engagemang. Policyn ska vara vägledande när det 
gäller vilken typ av internationella utbyten och insatser som kommunen deltar i samt hur 
arbetet med vänorter ska bedrivas och utvecklas. 

Örebro kommun har ett behov av att stärka sin kompetens kring att söka och genomföra 
projekt som finansieras av EU och andra internationella aktörer. Kommunledningskontoret 
ska under 2013 utreda hur en sådan kompetensförstärkning kan ske. 

Teckenspråkig huvudstad 
Örebro har utropat sig till Europas teckenspråkiga huvudstad. Det är en handling som 
förpliktigar. Att hörselskadade till exempel ska kunna få tolkhjälp på en bokmässa och kunna 
delta vid seminarier och föreläsningar av olika slag är bra för en kommun med anspråk på att 
vara teckenspråkets huvudstad. Men vi vill mer. 

Under 2012 har en kartläggning genomförts som ger en bild av Örebros samlade arbete kring 
frågor som berör teckenspråk och de teckenspråkigas förutsättningar att leva och verka i 
Örebro. Den kunskap vi fått genom kartläggningen ska leda till en konkret strategi och 
handlingsplan som antagits. Detta för att ta arbetet vidare. Särskilda medel avsätts för att bidra 
till att strategin förverkligas. Arbetet ska ske i nära samverkan med föreningslivet, landstinget 
och företag. Örebro ska vara den plats som erbjuder teckenspråkiga jämlika livsvillkor och 
utvecklingsmöjligheter. 

Pulsåderprojektet 
Kommunen har en vision om att utveckla området längs järnvägen, minska järnvägens 
störningar och barriäreffekter samt att höja kvalitén och öka utrymmet för resecentrum. 
Stadsbyggnadskontoret har fått i uppdrag att utföra arbetet med att planera för ett nytt 
resecentrum, andra mötesplatser och övriga förändringar kring järnvägen. Ett delmål i 
projektet är att göra en fördjupad översiktsplan för området. Arbetet ska göras i samarbete 
med intressenterna i området och i nära dialog med örebroarna. Planer och visioner ska kunna 
ställas ut i samband med Örebros 750-årsjubileum 2015. Tidsplanen påverkas också av de 
regionala och nationella planerna för transportinfrastruktur som troligen kommer att börja 
revideras 2014. 

Utbildning i mänskliga rättigheter 
Under 2013 ska en utbildning erbjudas till förtroendevalda och chefer inom den kommunala 
organisationen, som berör exempelvis HBT-frågor, jämställdhet och barnkonventionen. 
Utbildningen ska bidra till att kommunens kompetensstärks. 
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Näringslivsfrågor och forskning 

Ett näringsliv för hållbar tillväxt 
Örebro kommun växer starkt och ett växande näringsliv skapar förutsättningar för utveckling 
och hållbar tillväxt. Näringslivet och företagandet ska ges goda förutsättningar för etablering 
och för att kunna växa vidare i Örebro och i regionen. För att stärka utvecklingen i regionen 
har Örebro en ledande roll i samverkan med länets kommuner, landsting och regionförbund. 

Ett blomstrande näringsliv ska främjas både i stad och på landsbygden. Företagande och jobb 
är grunden för integrationsutmaningen i Örebro. Kommunen ska aktivt verka för att såväl 
egna verksamheter som näringsliv tar ett större ansvar som främjar integrationsarbetet. 

Det strategiska arbetet för ett växande näringsliv och nya etableringar ska förstärkas och 
utvecklas. Ett näringslivspolitiskt handlingsprogram ska tas fram under första delen av 2013. 

Inom ramen för BRO (Business Region Orebro) i partnerskap mellan de flesta av länets 
kommuner sker ett samlat arbete på några centrala insatsområden: 

- Etablerings- och investeringsservice med syftet att söka upp nationella och 
internationella investerare. Arbetet sker i aktivt partnerskap med Invest Sweden och 
Stockholm Business Alliance (SBA). 

- Arbetet inom logistikregionen tillsammans med Hallsberg, Kumla och Arboga 
kommun genom proaktiv marknadsföring där målet är att bli Skandinaviens naturliga 
val av logistiskt inlandsnav (hub). 

- Kompetensförsörjning genom uppsökande mäklande verksamhet för att tillgodose 
näringslivets behov av nya kompetenta medarbetare. 

Näringslivsservice 
Näringslivsarbetet är en viktig del för alla som arbetar inom Örebro kommun och alla 
förvaltningar ska involveras och ta ansvar för ett bra näringslivsklimat. 

Tydlighet, enkelhet och klara besked från kommunen är nödvändiga för företagarna. Företag 
ska få kontakt samma dag, träff inom en vecka och få en tydlig plan upprättad inom en månad 
då de har ett ärende hos Örebro kommun. Kommunens bemötande av företagen ska förenklas 
och förbättras. En företagarlots har inrättats och ska förenkla för företagen i kontakten med 
kommunen. 

Ett kvalitetsarbete pågår och ska stärka servicenivån till alla företagare. Örebro finns med i 
servicemätningen (NKI) genom Stockholm Business Alliance (SBA) och Sveriges kommuner 
och Landsting (SKL). Syftet är att Örebro ska vara i toppen bland Sveriges kommuner när det 
gäller servicenivån. NKI, nöjd kundindex, ska stiga till 75 fram till 2015. I den senaste 
mätningen 2011 fick Örebro 69. 

Ett Tillväxtråd, som utgör en mötesplats mellan representanter för det lokala näringslivet och 
ansvarig politiker och tjänstemän, möts regelbundet. Aktuella frågor diskuteras för att stärka 
dialogen mellan näringsliv och kommun. 

En Tillväxtdelegation har tillsatts där presidierna i kommunstyrelse och kommunstyrelsens 
utskott tillsammans med presidierna i myndighetsnämnderna samråder om etableringsfrågor 
och servicefrågor för att stärka det gemensamma näringslivsarbetet. 
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Företag mår som bäst då ledningen kan ägna så mycket tid som möjligt åt att leda och 
utveckla verksamheten. Örebro kommun kommer därför under 2013 att göra en utredning för 
att se om vi kan bidra till regelförenkling för företagare i kommunen. 

Handelsstaden Örebro 
Örebro har en lång tradition som handelsstad. Örebro centrum som handelsområde behöver 
stärkas. City Örebro är den organisation som i dialog med Örebro kommun driver det arbetet 
framåt. Arbetet med IKEA:s nya etablering vid norra Marieberg påbörjas genom planarbete 
och arbete med en ny trafikplats i samarbete med Trafikverket. 

Tillsammans med fastighetsägarna i Marieberg sker ett utvecklingsarbete för att skapa ett 
samlat och gemensamt handelsområde. 

Universitetsstaden Örebro 
Örebro universitet är ett av Sveriges mest expansiva lärosäten. Kommunen vill stödja 
universitetet för att främja dess framtida verksamhet i kommunen och regionen som ett av 
landets främsta lärosäten. Kommunen stärker sitt stöd och sin samverkan med universitetet 
och studentkåren. En viktig del handlar om att skapa förutsättningar för att fler studenter 
stannar kvar i kommunen efter avslutade studier. 

Örebro Science Park ska etableras på universitetsområdet och är ett samarbete mellan 
kommun, näringsliv och universitet. Syftet är att främja nyföretagande genom att utveckla 
innovationer och kunskapsintensiv forskning. Ett samarbete för att stödja en professur och 
högre utbildning inom logistikområdet ska påbörjas. 

En ny strategi för forskning, innovation och utveckling för kommunen ska implementeras för 
att stärka samarbetet mellan akademi och välfärdsområdet. Örebro kommer att fortsätta sitt 
stöd av Barnrättsakademin, som ett kunskapscenter för att stärka barns rättigheter. Ett 
samarbete med universitet för att utveckla kommunens verksamheter inom vård, skola och 
omsorg ska inledas. 

Näringsliv och landsbygd 
Näringslivet i landsbygdsområdena är viktigt för att hela kommunen ska leva, utvecklas och 
vara en god uppväxtmiljö. Det är angeläget med ett nära samarbete mellan lokala nämnder, 
företagarföreningar och det civila samhället. En ny funktion med en landsbygdsstrateg ska 
inrättas inom kommunen under året. En landsbygdsstrategi ska utarbetas. 

Näringsliv och turism 
Vi kan vara stolta över de många attraktiva natur- och kulturmiljöer som finns i Örebro 
kommun. Lättillgängliga naturupplevelser och ett attraktivt landskap för friluftsliv ger 
positiva effekter på människors hälsa och välbefinnande. Naturen är även en resurs för tillväxt 
inom turistnäringen. Här har kommunens landsbygdsområden unika förutsättningar att 
utveckla turismen. Det är också viktigt att naturturismen utvecklas med en lokal dimension 
och anknytning. 

Örebro flygplats 
Örebro har tillsammans med landstinget, Kumla och Karlskoga kommuner gått in i ett 
långsiktigt och aktivt ägande av Örebro flygplats. Den är idag den fjärde största 
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fraktflygplatsen i landet och har en strategisk betydelse för näringslivet i regionen. Den starka 
positionen ska bevaras och utvecklas. 

Örebro som logistiskt centrum 
Örebro är ett ledande hållbart logistikcentrum i Skandinavien och den positionen ska stärkas. 
Redan i dag lockar Örebro till sig nya företag inom logistikbranschen, mot bakgrund av 
kommunens geografiska läge och den kompetens på området som redan finns här. Den 
utvecklingen ska understödjas av Örebro kommun. 

Nyföretagande 
Örebro kommun ska kunna bidra till att fler både arbetslösa och förvärvsarbetande startar nya 
företag. Arbetet inom Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämndens försorg ska stimulera 
till att fler företag startas. Kommunen ska också vara en aktiv dialogpartner med såväl 
offentliga som privata aktörer som arbetar med nyföretagande. Särskilt fokus bör läggas på 
kvinnors företagande. 

Ekonomiska frizoner kan vara ett sätt att stimulera till ökat företagande och därmed ökade 
arbetstillfällen. En utredning finns hos regeringen kring hur detta ska genomföras i landet och 
Örebro kommun kommer under år 2013 uppvakta regeringen i frågan samt göra en egen 
utredning om effekterna på Örebro som helhet. 
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Arbetsmarknad 

Från försörjningsstöd till jobb 
Utbetalningarna av försörjningsstöd har minskat i Örebro kommun. Det är en fantastisk 
utveckling som lyckligtvis går emot den nationella trenden. Det är avgörande att Örebro 
kommun fortsätter de arbetsmarknadspolitiska insatser som har visat sig vara effektiva och 
gett goda resultat. Örebro kommun ska fortsätta föra en offensiv politik för att fler människor 
ska få arbete, bli självförsörjande och öka sin egenmakt. Därför fortsätter vi satsningen på 
Komjobb, där insatserna i hög utsträckning ska riktas mot barnfamiljer som är beroende av 
försörjningsstöd. Detta är en viktig del, inte bara inom arbetsmarknadspolitiken i stort, utan 
även i det kommunövergripande arbetet mot barnfattigdom. De som fastnar i långvarigt 
försörjningsstöd måste få aktiv hjälp för att ta sig ur bidragsberoendet. 

Vuxenutbildning 
Möjligheten att vidareutbilda sig eller byta yrkesinriktning i vuxen ålder är avgörande för att 
människor ska kunna hitta sin plats på den föränderliga arbetsmarknaden. Av de som gått en 
yrkesutbildning i Örebro kommuns regi går 80 procent vidare till arbete eller fortsatta studier, 
vilket är ett mycket gott resultat. Att prioritera fler platser på vuxenutbildning och 
yrkesutbildningar är därför nödvändigt. I samverkan med landstinget ska Örebro kommun 
under året utreda vilka förutsättningar som finns för att starta vårdutbildningar som ska ge en 
jobbgaranti. 

Det finns ett behov av att kommunen tar ett samlat grepp kring de personer som kommit till 
Sverige för en längre tid sedan men som ännu inte har den språkkunskap som krävs för att 
kunna fungera på arbetsmarknaden. Vuxam ska därför se över möjligheterna till att kombinera 
en vidare undervisning i svenska språket med relevant arbetspraktik. Örebro kommun har i 
denna grupp en stor del medborgare vars kompetens och potential dagligen går förlorad. 
Cityakademin ska fortsätta spela en viktig roll i kommunens arbete med att möta 
arbetsmarknadens behov av arbetskraft med rätt kompetens. Genom bland annat BRO, 
Business Region Örebro, ska Cityakademin bedriva kompetenskartläggning och ett så kallat 
utbildningsmäklande som är viktigt för att sänka arbetslösheten. Cityakademin har även 
kommunens uppgift att arbeta med metoder för att hantera generationsväxlingen där 
framförallt småföretagare är i behov av stöd. 

Utbildning vid försörjningsstöd 
Grundskoleutbildning ska i vissa fall kunna ske i samband med att en person erhåller 
försörjningsstöd. I de fall då det är troligt att dessa studier leder till fortsatta studier eller 
arbete ska kommunen möjliggöra för personen att läsa in grundskolan samtidigt som man 
uppbär försörjningsstöd. Denna möjlighet ska under 2013 framförallt riktas mot yngre 
målgrupper. Det är viktigt att de beslut som fattas grundas på en individuell prövning i varje 
enskilt fall. 

Feriepraktik 
Unga människor är en av de målgrupper som står allra längst från arbetsmarknaden. En första 
arbetslivserfarenhet och möjlighet att bygga upp ett kontaktnät är i många fall avgörande för 
individens yrkesframtid. Därför kommer vi att prioritera feriepraktikplatser inom kommunen 
för att så många unga som möjligt ska få arbetserlivsfarenhet och erfarenhet av att ha en egen 
inkomst. Nya resurser skjuts till jämfört med budget 2012 och samverkan ska ske med det 
privata näringslivet för att skapa platser för feriepraktikanter. Målet är att sammanlagt 2000 
platser, varav 1700 ska tillskapas inom kommunkoncernen, ska kunna erbjudas sommaren 
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2013. En djupare utvärdering om varför den feriepraktiksatsning som skedde i samverkan 
med näringslivet 2012 inte blev framgångsrik ska göras. 

Samordning runt ungdomar 
Ungdomar som av olika skäl väljer att hoppa av gymnasiet står ofta långt från 
arbetsmarknaden. Utan gymnasiekompetens saknas behörighet till högre studier. Unga vuxna 
utan fullgjort gymnasium står sällan först i kön till ett nytt jobb. Det är därför viktigt att 
Vuxam tillsammans med gymnasienämnden initierar ett arbete för att samordna uppföljningen 
av gymnasieelever som väljer att hoppa av utbildningen, för att snabbt kunna erbjuda en aktiv 
insats som passar individen. Samordningen ska även innefatta ungdomar som väljer att inte 
söka till gymnasiet efter avslutad grundskola. 

Personer med funktionsnedsättning 
Människor med funktionsnedsättning har betydligt svårare att hitta en väg ut på 
arbetsmarknaden jämfört med andra grupper. Personer med funktionsnedsättning i Örebro 
kommun har rätt till goda möjligheter till sysselsättning. Därför har vi ingått ett projekt 
tillsammans med Arbetsförmedlingen för att öka andelen anställda med funktionsnedsättning 
inom kommunen, med särskild inriktning på personer mellan 18-29 år. Målet är att skapa en 
permanent organisation för detta arbete inom kommunen. 

Vi vill se över möjligheterna att införa ett mål om att en större andel av kommunens anställda 
ska vara personer med en funktionsnedsättning, då Örebro kommun ska ta sitt ansvar för att 
denna grupp kommer in på arbetsmarknaden. Personalavdelningen får i uppdrag att 
tillsammans med Vuxam förtydliga hur den målbilden ska se ut och fungera. Den insatsen ska 
vara klar under första halvåret 2013. Örebro kommun ska föra en fördjupad dialog med 
landstinget om att ett liknande arbete ska ske även där. 

Nya kreativa metoder måste till för att få in denna ofta osedda grupp på den ordinarie 
arbetsmarknaden. Ambitionen är att Örebro kommun i framtiden ska kunna vara en positiv 
förebild i frågan. Tillsammans med landstinget vill vi se över möjligheterna att ingå ett 
samarbete för att hitta vägar ut på arbetsmarknaden för hörselskadade. Örebro kommun har en 
tydlig profil gällande hörselskadade och att systematisera metoder för att hjälpa målgruppen 
ut på ordinarie arbetsmarknad ska prioriteras. 

Fler i arbete genom samverkan 
Örebro kommun ska fortsätta utveckla kontakterna med det privata näringslivet för att få fler 
människor i arbete. 

De kommunala bolagen ska fortsätta att bidra till sociala förändringar. ÖBO:s arbete med så 
kallade partneringavtal, i vilka sociala hänsyn tas upp som en faktor, kan fungera som en 
förebild för de övriga bolagens arbete med att ta ett socialt ansvar och att få människor som 
står långt från arbetsmarknaden i sysselsättning och egenförsörjning. Kommunens uppgift i 
sammanhanget är att föra dialog med de kommunägda bolagen kring detta. 

Satsning på ungdomsjobb 
Alltför många ungdomar mellan 18-29 år är arbetslösa samtidigt som arbetsgivare har svårt att 
rekrytera personal med rätt kompetens. Kommunen ska därför tillsammans med 
Arbetsförmedlingen och näringslivet arbeta för att minska arbetslösheten bland unga 
människor. Ett första mål i detta arbetsprojekt är att hitta 200 företag som är villiga att anställa 
en ungdom under minst sex månader. Under tiden som detta arbete pågår ska en mötesplats 
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för fortsatt samarbete med dessa företag skapas samt etablering av en marknadsföring av 
konceptet för att få fler företag att ansluta sig för att få fler unga i jobb. 

Vi vill mer 
Örebro kommun ska sträva efter att bli bättre och höja målsättningarna för fler i jobb och färre 
i bidragsberoende. Den positiva utveckling som sker gällande minskning av behovet av 
försörjningsstöd ger Vuxam anledning att under 2013 revidera tidigare satta ambitioner 
gällande måluppfyllelsen inom de respektive arbetsmarknadsinsatserna. Uppfyllt mål 
definieras som att individen har gått från arbetsmarknadsinsats till en anställning, utanför 
Vuxams verksamhet, inom privat eller offentlig sektor. 
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En grönare stad - klimat och miljöområdet 

Örebro ska vara föregångare för ekologisk och hållbar utveckling. Kommunen är 
framgångsrik i sitt klimatarbete där klimatplanen är en viktig grund för de insatser som görs. 
Men många utmaningar finns kvar för ett mer hållbart Örebro. Örebro ska befästa sin plats 
bland de främsta i landet i Miljöaktuellts årliga ranking. 

Oljeberoendet ska minska och infrastrukturen som byggs ska underlätta miljövänliga 
transporter. Investeringar ska göras i klimatsmarta lösningar, i energieffektiva bostäder och i 
bättre verksamhetslokaler. Kommunen ska aktivt arbeta för att bygga vindkraft som hållbar 
energikälla. 

Framgången kommer att bero på hur väl vi lyckas koppla samman de tre 
hållbarhetsperspektiven; det ekologiska, det ekonomiska och det sociala. En hållbar 
utveckling kräver ett gemensamt synsätt på våra utmaningar. Risken är annars att vi inte löser 
problemen. Därför kommer klimatkontoret att ingå i den nya hållbarhetsenheten som inrättas. 
Där kommer kompetenser inom de tre områdena samlas för att det strategiska arbetet ska nå 
en framgång som gör skillnad för örebroana och för miljön. 

Energi 
Örebro kommun ska vara ledande i klimatomställningen. Örebro måste öka sin andel förnybar 
energi och vi måste effektivisera vår energianvändning. År 2020 ska kommunens organisation 
vara självförsörjande på förnyelsebar el. 

Klimatutmaningarna delar vi med övriga kommuner i Sverige. Därför är samarbete med andra 
kommuner viktigt för att vi ska nå våra klimatmål. Tillsammans kan man göra stora 
förändringar. Därför bildar Örebro kommun ihop med Kumla kommun ett utvecklingsbolag 
som ska utveckla nya samarbetsformer och projekt mellan de två kommunerna inom energi
och samhällsbyggnadsområdet. 

Satsning på förnyelsebar elproduktion sker genom det nybildade vindkraftbolaget som 
Örebro har bildat ihop med Kumla kommun, ett dotterbolag till Utvecklingsbolaget. Bolaget 
har till ändamål för sin verksamhet att planera, projektera och äga vindkraftverk i första hand 
inom Örebro län. Bolaget kommer öppnas så att privatpersoner kan bli ägare genom ett så 
kallat vindkraftskooperativ. Under 2013 ska minst två nya vindkraftverk byggas i Örebro 
kommun. Därutöver pågår ett fortsatt arbete med att bygga två verk i Kumla kommun. 
Kommunen ska även underlätta för företag och privat personer att etablera egna 
vindkraftverk. 

Möjligheterna till solel ska ses över. Priserna på området förändras snabbt och därför kan 
solenergi bli aktuell som en del av kommunens elförsörjning. Utredning av solelens potential 
bör göras under 2013, av det nya utvecklingsbolag som Örebro kommun bildat ihop med 
Kumla kommun. 

Kommunen kommer också att driva på utvecklingen av energisnåla hus genom att både stötta 
och ställa energikrav vid nybyggnation. Kraven finns nedskrivna i ”Riktlinjer för energikrav 
vid försäljning av kommunal mark och vid kommunalt byggande”. 
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Trafik 
Örebro ska ha fler miljövänliga transporter och vi måste minska vårt behov av transporter 
genom bättre planering. Arbetet med en trafikplan har påbörjats och ska vara klart 2014. 

Kollektivtrafik, cykling och gång ska vara konkurrenskraftiga och attraktiva alternativ till 
bilen. Arbetet med att förbättra möjligheterna för ett hållbart resande kommer att fortsätta. 
Mycket händer inom cykelområdet. För att styra det arbetet kommer en handlingsplan för 
cykel att tas fram där viktiga cykelvägar på såväl landsbygden som i staden ska anges. 

Biogas är ett viktigt drivmedel för att vi ska minska vårt oljeberoende i samhället. Utifrån den 
nya biogasstrategin kommer Örebro kommun att fortsätta en satsningen på biogas. 

För att det ska vara lätt att åka kollektivt för människor boende på landsbygden är det viktigt 
att det finns lämpliga ställen att parkera bilen på då det inte finns en busshållplats på rimligt 
gång-/cykelavstånd. Därför vill vi jobba för fler pendlarparkeringar vid strategiska 
knutpunkter och tätorter på landsbygden. 

De förändringar som gjordes för att återinföra samtrafik i Örebro under 2012 ska utvärderas. 
Ambitionen ska vara att fortsätta att utveckla samtrafiken. 

Natur 
Fler människor ska kunna njuta av naturen i Örebro. En Naturplan håller på att tas fram. 
Fokus för Naturplanen är att öka den biologiska mångfalden och på att förbättra möjligheterna 
för medborgare och besökare att uppleva naturen i kommunen. 

Vattenkvaliteten i Örebro ska förbättras. Kommunens arbete utgår från vattenplanen som 
behandlar hur vi kan stärka kvalitetsarbetet, förbättra vattenskyddet och minska miljögifterna 
i vattnet. Särskilt viktigt är att förbättra vattenkvaliteten i Svartån. Målet är att Svartån ska bli 
badbar. 

Klimatsmart och ekologisk mat 
Örebro ska gå före när det gäller klimatsmart och ekologisk mat. I den ambitionen ligger 
också ett arbete med att minska matsvinnet i den kommunala verksamheten. Maten ska bättre 
tas tillvara. Det är bra för miljön och ekonomin. Vidare ska andelen ekologisk, etiskt 
producerad och klimatsmart mat som serveras i kommunens kök fortsätta öka. 

Tillsammans hjälps vi åt 
Örebro kommun ska bli bättre på att följa upp och presentera miljöarbetet för medborgarna. 
Många bra saker sker i vår kommun. Ju fler som vet om det desto mer ökar möjligheten att 
fler väljer att leva ett klimatsmart liv. 

Kunskapen om våra miljöutmaningar bör komma i en tidig ålder. Genom att våra barn tidigt 
lär sig hur vi bäst tar hand om vår miljö skapar vi förutsättningar för ett hållbart beteende även 
i vuxen ålder. Därför vill vi att fler skolor än idag ska ha som ambition att bli Grön flagg 
certifierade. 

Örebro kommun ska vara ledande inte bara inom miljöteknik utan också inom 
informationsteknik. De båda kan kombineras för att ge positiva miljöeffekter. Genom 
användande av IT kan vi minska klimatbelastningen i våra verksamheter. Därför ska en Grön 
IT-strategi tas fram. 
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Klimatuppropet 
En förutsättning för att vi ska klara av våra klimatutmaningar är att det privata näringslivet 
bidrar. Vi vill komplettera det regionala klimatuppropet med ett klimatnätverk där kommunen 
och ett antal företag med stor klimatbelastning eller som är förebilder i sin bransch jobbar 
nära för att tillsammans nå våra klimatmål. 

Fjärrvärme 
Idag finns ingen konkurrens på fjärrvärmemarknaden i Örebro. Kommunen har under 2012 
deltagit i ett utredningsarbete för att se över möjligheten till och konsekvenserna av en ökad 
konkurrens på området. 

Under 2013 kommer arbetet fortsätta med att stärka konsumentens ställning på 
fjärrvärmemarknaden genom att dels fortsätta att utreda möjligheten att få in fler aktörer på 
området och dels förtäta dialogen med den nuvarande aktören. 

36
 



 

 

     
 

              
                

             
                 

               
 

           
            

  
  

             
               

             
            

              
                

              
            

   
 

                
             

           
            

              
        

 
                    
                 
              

                 
             

             
 
                  

              
          

        
  

             
            

            
   

 
             

             
            

Programområde Barn och utbildning 2013-2014 

En trygg uppväxtmiljö är avgörande för hur barn och ungdomar senare ska klara vuxenlivet. 
Alla barn har inte samma förutsättningar att få denna trygghet. Det kan skilja sig åt beroende 
på familjens inkomster, vilken utbildningsgrad föräldrarna har eller var man bor. Ingenting är 
så viktigt som utbildning för att vi ska kunna växa som individer och nå våra drömmar. 
Därför är barn och ungas behov en viktig prioritet för verksamheten inom Örebro kommun. 

Skolan och barnomsorgen är tätt sammankopplad med många andra verksamheter som 
bedrivs i kommunen. Därför utgår styrningen av denna verksamhet från Örebro kommuns 
styrmodell. 

Antalet elever som uppnår behörighet för att börja gymnasieskolan efter årskurs nio har 
glädjande nog stigit i Örebro kommun 2012 jämfört med läsåret innan. Ett resultat som bland 
annat beror på en satsning på lärares behörighet och ett systematiskt arbete med 
måluppfyllelse. Dock har 15 procent av niondeklassarna fortfarande inte godkända betyg för 
att kunna börja gymnasiet. Det är inte acceptabelt. Resultaten skiljer sig dessutom kraftigt åt 
mellan olika skolor. Att kunna gå vidare till en utbildning som man själv valt är betydelsefullt 
för känslan av egenmakt. Förskollärare och lärare är kommunens bästa resurs i arbetet med 
högre måluppfyllelse i skolan. Undervisningen i skolan ska bygga på pedagogisk forskning 
och beprövad erfarenhet. 

Barn och ungdomar i Örebro ska rustas för det kunskapssamhälle vi alla lever i. Skolan ska 
sätta kunskapsmålen och lärprocesserna i fokus och förbereda barnen för en framtid där 
baskunskaper samt kreativitet och samarbetsförmåga kommer att vara avgörande för arbets
och samhällsliv. Struktur och ömsesidig respekt ska prägla skolans arbete och förhållandet 
mellan elever och elev/lärare. I skolorna i Örebro ska eleverna ha inflytande och vara 
delaktiga och involverade i sin egen lärprocess. 

För elever som behöver stöd för att uppnå målen i skolan är det viktig att få hjälp att klara av 
sina studier och att i lugn och ro kunna arbeta med sina skoluppgifter. Alla skolor ska arbeta 
med ett inkluderande pedagogiskt arbetssätt. Läxhjälp och annan stöttning i studierna kan ske 
på olika sätt. Varje skola har ansvar för att behoven av läxhjälp tillgodoses helt, i egen regi 
eller i samverkan med andra aktörer. Under 2013 ska programnämnd barn- och utbildning 
säkerställa att läxhjälp erbjuds på alla grundskolor som drivs i kommunal regi. 

I Örebros skolor är varje elev unik och ska få möjlighet att lära och utvecklas. De barn som 
har behov av särskilt stöd ska få det i skolan. Arbetssätt, kompetens, resursfördelning och 
samverkan är huvuduppgiften för den skolutvecklingsorganisation som startar under 2012. 
Resultatet av detta arbete ska redovisas under 2013. 

Folkhälsoarbetet är centralt för barns och elevers förutsättningar att växa och lära. Fysisk 
aktivitet i skolan ska uppmuntras, liksom kunskaper om kostfrågor och friluftsliv. Kunskapen 
om hållbar utveckling måste finnas med i skolornas vardagsarbete från förskola till 
gymnasieskola. 

Barns, ungdomars, föräldrars och personalens inflytande i förskolan och skolan ska öka. 
Fristående skolor och förskolor ska ha samma förutsättningar som de kommunala. En öppen 
attityd till och en god dialog med fristående enheter är viktigt. 
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Ny skolutvecklingsorganisation 
Kommunledningens viktigaste mål för skolan är att höja kunskaper och färdigheter bland 
eleverna i Örebro kommun. Barn och ungdomar förtjänar en god start i livet och då måste hela 
tiden nya vägar prövas för att ge barnen det stöd de behöver. 85 procent av grundskole
eleverna är godkända i alla ämnen i Örebro 2012, vilket är en förbättring mot tidigare. Men 
det är fortfarande en för låg nivå. Vi ser också hur skillnaderna mellan olika skolor är mycket 
stora. 

Skolutveckling är en väsentlig uppgift för Örebros skolor. Behovet av att höja nivån och 
minska skillnaderna är stort. En ny skolutvecklingsorganisation som arbetar med metoder att 
öka måluppfyllelsen och införa verksamma lärprocesser i skolan kommer att börja jobba 
under 2013. Organisationen kommer inledningsvis att kartlägga vilka behov som finns på de 
olika skolorna. Detta kommer att ske i tätt samarbete med skolledningar och lärare. Särskild 
vikt kommer att läggas vid de skolor som har lägst andel elever som uppnår målen. 

Skolledarna ska stödjas för att kunna vara pedagogiska ledare. Alla lärare inom de olika 
skolformerna ska ha möjlighet att utvecklas i sitt arbete. Dels genom stöttning och coachning 
men även genom att skolorna uppmuntras att satsa på de lärare som vill bidra extra till skolans 
utveckling. Skolenheternas arbetslag ska under rektors ledning arbeta för kunskapsutveckling, 
trivsel och trygghet. 

Skolutvecklingsorganisationen kommer också att ha i uppgift att jobba med organisationen 
omkring studiehandledning på modersmål och på modersmålsundervisning. I dag skiljer sig 
organisationen när det gäller studiehandledning på modersmål och modersmålsundervisning 
på de olika skolorna mycket åt och en översyn hur detta ska kunna ske på ett så bra och 
effektivt sätt som möjligt ska genomföras. 

För högre måluppfyllelse är det viktigt att utbildningen hela tiden utgår ifrån det specifika 
barnets kunskapsnivå och behov av utmaning i varje situation. Vi vill gå mot en skola där 
kunskapen är i centrum, inte tiden det tar för eleven att lära sig. Därför ska en av 
utvecklingsorganisationens uppgifter vara att stimulera ett mer flexibelt lärande. Stora 
Mellösa skola arbetar redan med detta på ett mycket bra sätt och kan fungera som inspiration 
för andra skolor. 

Barnomsorg och förskola 
Det livslånga lärandet börjar i förskolan. Under 2013 fortsätter utbyggnaden av 
förskoleplatser för att möta den ökande efterfrågan. Kommunen ska också möta föräldrars 
behov av barnomsorg på obekväma tider och erbjuda flexibel barnomsorg under hela dygnet. 
Kommunens resurser för att möta ett växande behov stärks. Örebro kommun ska visa 
öppenhet inför alternativa former av barnomsorg på obekväma tider, så att alla föräldrar ska 
kunna förena familjeliv och arbetsliv. 

Förskoleverksamheten ska präglas av pedagogisk kvalitet, kreativitet och trygghet. 
Barngruppernas storlek är en viktig faktor för hur framgångsrikt detta arbete är. Målet är att 
barngruppernas storlek ska anpassas efter barnens behov. Samarbetet mellan förskola, 
förskoleklass, skolan och fritidshemmet ska fortsätta utvecklas så att barnens utveckling och 
lärande stöds i ett långsiktigt perspektiv. Barns nyfikenhet stimuleras bland annat genom 
kultur, natur och teknik. Jämställdhetsarbetet och genusmedvetenheten i förskolan förbättras 
så att traditionella könsmönster och roller uppmärksammas och synliggörs. Förskolan är 
viktig för att stödja och främja barns språkutveckling. 
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En förenkling av kösystemet till förskolan införs fullt ut 2013 och arbetet med att ytterligare 
förenkla och öka tydligheten i systemet fortsätter. Nya köregler införs med syskonförtur och 
möjlighet att köa till plats i en särskild förskola. Möjligheten för familjer att via internet följa 
sin egen plats i kön ska införas på sikt. 

Vårdnadsbidrag och pedagogisk omsorg 
De föräldrar som vill välja andra omsorgsalternativ än förskola ska kunna göra detta. 
Vårdnadsbidraget är ett alternativ som erbjuds för att öka familjernas valfrihet, stärka 
föräldrarnas makt över sin livssituation samt en möjlighet att vara hemma längre med barnet 
under barnets första tre år. Pedagogisk omsorg är en annan valmöjlighet som Örebro kommun 
erbjuder. 

Grundskola 
Alla elever ska ges möjlighet att nå kunskapsmålen. Samarbetet mellan hemmet och skolan är 
viktigt för barns utveckling. Föräldrar bör få ökad möjlighet till insyn över vad barnen för 
tillfället arbetar med i skolan och det egna barnets kunskapsutveckling. Detta för att 
föräldrarna på ett enklare sätt ska kunna stötta sitt barn i kunskapsutvecklingen. 

Som ett led i arbetet med att minska barnfattigdomen görs en översyn av vilka avgifter barn 
och unga möter i skolan i enlighet med Skolverkets rekommendationer för ”en avgiftsfri 
skola”. Belopp som var för sig kan bedömas som obetydliga för barn och unga i skolan kan 
tillsammans strida mot bestämmelserna om en avgiftsfri skola. Målet är att göra skolan helt 
avgiftsfri. 

Arbetet med att verkställa den pedagogiska IT-strategin ska intensifieras under 2013. Ny 
teknik är ett viktigt hjälpmedel i skolorna, som komplement till de traditionella läromedlen 
och kan vara nyckeln för lärande hos elever i behov av särskilt stöd. En satsning på att öka 
antalet datorer bland lärarna kommer att göras under 2013 och 2014. En handlingsplan ska tas 
fram 2013 för att möta elevernas framtida IT-behov. 

För att skapa en god och trygg arbetsmiljö i skolan för såväl personal som elever ska arbetet 
med jämställdhet och likabehandling i skolan förbättras. Barn och unga ska beredas utrymme 
att utveckla sina talanger bortom diskriminerande och hämmande normer och värderingar. 

Pojkars systematiskt sämre studieresultat uppmärksammas och åtgärdas. Flickors och pojkars 
psykiska hälsa i skolan följs upp, analyseras och åtgärdas. 

Gymnasieskola 
Gymnasieskolan är avgörande för att förbereda ungdomar för högre studier och en framtida 
arbetsmarknad. Alla elever i Örebro kommun ska ges förutsättningar att både kunna söka in 
till och därefter klara kunskapsmålen i gymnasieskolan. 

Samarbetet mellan olika grund- och gymnasieskolor stimuleras för att skapa möten mellan 
elever och personal. Det finns både pedagogiska fördelar och förutsättning till interaktion och 
integration genom att samverka runt vissa delar av verksamheten. 

Satsningen på att använda mer IT i gymnasieskolan fortsätter under 2013. Reformen med att 
utrusta elever i årskurs ett med en egen dator fortsätter. 
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Gymnasieskolan ska tillsammans med vård- och omsorgsförvaltningen arbeta fram en strategi 
för att inkludera valda delar av undervisningen på kommunens vård- och omsorgsboenden. 
Det kan till exempel handla om att frisörutbildning, IT-utbildning och restaurangutbildning 
praktiserar sina kunskaper på exempelvis boenden. 

Gymnasieförvaltningen ska tillsammans med Vuxam initiera ett arbete för att samordna 
uppföljningen av gymnasieelever som väljer att hoppa av utbildningen. Samordningen ska 
även gälla elever som hoppar av grundskolan. Syftet är att snabbt kunna erbjuda ungdomarna 
utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser. 

Särskolan 
Alla elever behöver få en utbildning som är anpassad för just dem. Särskolan har en mycket 
viktig uppgift. Utbildningen i särskolan ska syfta till att låta varje enskild individ växa utifrån 
sina unika förutsättningar, för att på bästa sätt kunna vara en del av samhället. 

Ökad samverkan ska ske mellan Nämnden för funktionshindrade, Vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden och gymnasiesärskolan i syfte att säkerställa att fler personer 
kommer ut i ordinarie arbetsmarknad. 

Fritidshem 
Fritidshem är en viktig del av skolans pedagogiska verksamhet, såväl som en plats för att 
erbjuda en meningsfull fritid. Fritidshemmen ska stimulera barnens lärande och sociala 
utveckling. Därför är det viktigt att det finns en samsyn mellan förskoleklass, skola och 
fritidshem gällande det gemensamma uppdraget och hur detta ska utföras. 
Fritidhemsverksamheten är även viktig för de barn som har behov av extra stöd och hjälp i 
skolan. Fritidshemmen ska aktivt motverka kränkande behandling och upplevd otrygghet 
bland barn i verksamheten. 

Skolmaten 
Skolmåltider fyller en stor funktion både vad gäller måluppfyllelse och trivsel i skolan. 
Kosten i Örebros förskolor och skolor ska vara näringsriktig. Kommunens ambition att öka 
andelen ekologisk mat i skolan har varit framgångsrik och förskolor och grundskolor har en 
hög nivå av ekologisk mat. Under 2013 kommer särskilda ansträngningar för att minska 
matsvinnet i skolorna att göras. 

Trygghet och arbete mot mobbning 
Barn och unga, flickor och pojkar, har rätt att vara trygga och fria från kränkande behandling. 
Alla elever ska kunna känna sig trygga och uppskattade. Ett målmedvetet och kontinuerligt 
arbete för att förebygga och förhindra mobbning och kränkande behandling ska ske på alla 
Örebros skolor och förskolor. Alla skolor ska ha fungerande likabehandlingsplaner för att 
uppmärksamma och hantera kränkande behandling bland elever och lärare. Planerna ska 
upprättas med största möjliga delaktighet från elever, personal och föräldrar. Vårdnadshavare 
ska kontaktas samma dag vid händelse av kränkande behandling. Arbetet med att ta fram 
likvärdig rapportering om kränkande behandling till nämnderna ska fortgå, och under 2013 
ska rapporteringssystemet införas. 

Att stärka barns och ungas psykiska hälsa, självförtroende och trygghet är en viktig del i 
skolans arbete. Det förutsätter att alla jobbar mot samma mål. Detta innebär bland annat att 
elevhälsans roll som förebyggande och främjande ska stärkas och elevhälsan bli mer 
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integrerad i undervisningen. Elevhälsoteamens roll, uppgifter och organisation definieras och 
tydliggörs i Örebro kommuns uppdaterade riktlinjer för detta. 

Vi ser också att skolan och förskolan har en viktig roll i att tidigt se tecken och stödja barn 
som lever i familjer med missbrukande föräldrar och barn som bevittnat eller utsatts för våld i 
nära relationer. Eftersom skolan är den instans som har störst möjlighet att se tidiga tecken ser 
vi ett behov av att öka och förbättra kommunikationen mellan skola och socialtjänst. 

Inflytande och delaktighet 
Barn och ungdomar i Örebros förskolor och skolor har rätt till reell delaktighet och inflytande 
över sin egen skolgång och verksamhet i stigande grad utifrån ålder och mognad. Elever ska 
ges möjlighet att tycka till och påverka sin studiemiljö för att skapa en trygg skola. 
Former för inflytande ska anpassas efter ålder och mognad. Gymnasiefullmäktige genomförs 
2013. 

Föräldrar till barn i Örebros förskolor och skolor ska känna sig delaktiga och uppleva att de 
har rätt till insyn och inflytande över sitt barns utveckling. Former för dialog med föräldrar 
och informationsutbyte mellan skola och hem ska utvecklas under 2013. 

Lokaler och fysisk miljö 
Arbetet med att anpassa kommunens lokalbestånd till det långsiktiga behovet fortsätter. 
Flexibilitet och ändamålsenlighet är ledorden vid renovering och nybyggnation. Örebro 
kommun har som ambition att i möjligaste mån erbjuda elever plats på den skola de i första 
hand vill gå på. En lokalöversyn ska därför göras för att se om vi kan möjliggöra fler platser 
på de skolor som eleverna söker sig till. Personal och elever ska vara delaktiga i hela 
processen. 

Under 2012 påbörjades arbetet med nybyggnation av Lundbyskolan och rustning av Lillåns 
skola. Vintrosa skola ska också rustas upp med start under 2013. Tillgången till en 
näraliggande skola är avgörande för att barnfamiljer ska flytta till eller bo kvar på 
landsbygden, därför ska kommunens landsbygdsskolor bevaras och utvecklas. En utredning 
med fokus på ökad kvalitet ska genomgöras för hur kommunen kan bedriva skolverksamhet 
på orter där elevunderlaget är litet. 

En inventering av behov och eventuella åtgärdslistor tas fram för att skapa en säker 
trafikmiljö i närheten av samtliga förskolor och skolor. Detta kan ske genom samarbete med 
Tekniska förvaltningen och de trafikpedagoger som arbetar där. 

Skolan är våra barns arbetsplats och där ska både den fysiska och den psykiska 
arbetsmiljön vara säker och trivsam. Skadegörelse och vandalisering på våra skolor kan aldrig 
accepteras. Det skapar en känsla av otrygghet och kostar mycket pengar som i stället kan gå 
till förbättringar eller ombyggnad av lokaler. Under 2013 stärks arbetet med att motverka 
skadegörelse. Skolor och fastighetsägare ska föra en diskussion med eleverna om vilka 
ekonomiska konsekvenser skadegörelsen får och hur den kan minska. Alla har rätt till en lugn 
och säker arbetsmiljö. 

Naturskolan 
Naturskolan är en resurs för förskolor och skolor i arbetet med miljö-, natur- och 
utomhuspedagogik. Naturskolan arbetar aktivt för att alla ska få möjlighet att komma ut i 
naturen, och arbetet bedrivs i huvudsak genom att pedagoger fortbildas och inspireras. 
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Naturskolan riktar särskilt in sig på områden med stor andel nysvenskar, liksom klasser med 
funktionshindrade. Tillgänglighet till naturen är en demokratifråga. Den organisatoriska 
tillhörigheten utreds och bestäms under 2013. 

Komtek 
Komtek arbetar för att väcka och vidareutveckla intresse för teknik. Detta sker fram för allt 
genom att erbjuda olika fritidsaktiviteter för barn och ungdomar. Syftet är att skapa en kreativ 
och inspirerande miljö där barnen får möjlighet att utvecklas inom teknikområdet. Arbetet 
utvecklas fortsatt under 2013. 

Linje 14 
Linje 14 är ett samarbete mellan Örebro universitet och Örebro kommun. Syftet är att arbeta 
för att skapa intresse och motivation för högre studier hos ungdomar från studieovana miljöer. 
Samarbetet har koncentrerats kring Vivalla- och Mikaelsskolan. Projektet har också inkluderat 
läxhjälp. Under 2013 utvecklas verksamheten att gälla fler skolor och ansvaret tydliggörs 
mellan universitetet och Örebro kommun. 
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Programområde Social välfärd 2013-2014 

Kommunens sociala välfärd ska präglas av ett gott bemötande, respekt, trygghet, kvalité och 
utvecklingskraft. Våra processer och beslut styrs i första hand genom kommunens fyra 
strategiska områden hållbar tillväxt, människors egenmakt, barns och ungas behov och trygg 
välfärd. 

Kommunens sociala välfärd står inför för många möjligheter men även inför många 
utmaningar. Utmaningarna handlar bland annat om de demografiska förändringarna men även 
ökade behov av sociala insatser samt nya lösningar inom LSS (Lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade). 

Behovet av att utveckla nya bostäder kommer att vara stort i alla delar av våra verksamheter 
under hela planperioden. Det handlar om att bygga ut vård- och omsorgsboenden för att möta 
de demografiska förändringarna. Det handlar också om upprustning av befintliga vård- och 
omsorgsboenden. Det finns även ett behov av att bygga ut gruppbostäder inom LSS samt 
utöka antalet bostäder i socialtjänstens olika boendesteg. Förutom utbyggnaderna krävs nya 
kreativa lösningar. 

LSS är ett område som är särskilt prioriterat i budget 2013 och där det kommer att finnas 
ökade behov under ett antal år framåt. 

Vi kommer att uppmuntra nytänkande i de omstruktureringar och nybyggnationer vi gör inom 
programområdet. Ett kreativt förhållningssätt gör välfärdsverksamheten mer attraktiv och det 
gynnar Örebro. 

Det förebyggande förhållningssättet ska genomsyra hela programområdet. En tidig insats är i 
princip alltid bättre än en sen insats. I det förebyggande arbetet ska både skyddsfaktorer (till 
exempel ett bra socialt nätverk) och riskfaktorer (till exempel högt upplevd ensamhet hos 
äldre) identifieras. Genom att upptäcka riskfaktorer kan insatser sättas in för att avvärja 
framtida problem. I dagens förebyggande arbete läggs nästan alla ansträngningar på 
riskfaktorerna. 

Örebro kommun måste bli bättre på att uppmärksamma det som fungerar väl. Här kommer 
skyddsfaktorerna in. Genom att ta det som fungerar väl kan man sprida det i andra 
verksamheter och därigenom hindra uppkomsten av riskfaktorer och eventuella framtida 
större problem. Det är genom att satsa på skyddsfaktorer som vi ser till att framförallt våra 
barn och ungdomar får goda framtidsutsikter. Det förebyggande arbetet ska bygga på 
vetenskapliga resultat och metoder. I detta arbete krävs ett gott samarbete mellan olika 
kommunala verksamheter. 

Ledarskapet är en oerhört viktig del i kvalitetsarbetet inom programområde Social Välfärd. 
Ett gott ledarskap är en förutsättning för att skapa en trygg och trivsam arbetsplats där det 
finns utrymme för kreativitet och deltagande. Det bidrar också till bättre hälsa hos 
medarbetare. Under 2013 ska ett utvecklingsarbete påbörjas i syfte att stärka ledarskapet inom 
programområdet social välfärd. 

Arbetet med att motverka barnfattigdom ska genomsyra programområdet och fokus är att 
människor kommer ut på ordinarie arbetsmarknad. 
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Programområdet ska arbeta fram ett koncept för verksamhetsnära forskning. Genom att se till 
att personal inom området arbetar samtidigt som man bedriver forskning utvecklas den sociala 
välfärden. 

För att lyckas leverera en kvalitativ välfärd måste samverkan ske. Det handlar lika mycket om 
att öka samverkan mellan förvaltningarna inom programområdet som med kommunens övriga 
förvaltningar. Örebro kommun ska ta initiativ för att öka samverkan med externa 
myndigheter. Kommunen ska även vara motor i länets utveckling inom programområdets 
verksamhetsansvar. En viktig del i att utveckla samverkan är också att söka externa medel. 
Det finns ekonomiska resurser, bland annat EU-stöd, som vi i större utsträckning behöver 
hitta och söka för att utveckla verksamhet. Vi ska därför se över möjligheten att utveckla en 
samordningstjänst för att öka mängden bidragsansökningar inom programområdet. 

Värdegrundsfrågor och bemötandefrågor ska stå i fokus under mandatperioden. Alla 
verksamheter inom programområdet ska ha medborgarfokus i alla beslut som tas. 
Kommunen har under de senaste åren arbetat med att utveckla programområdets 
upphandlingar i syfte att möjliggöra för aktörer inom den sociala ekonomin och för mindre 
företag att lämna anbud. En ny policy för hållbar upphandling är beslutad under 2012 och 
innehåller särskilda strategiska överväganden såsom social hänsyn och social ekonomi. 

Stimulansmedel 
För att stimulera utveckling krävs det att programområdet avsätter resurser. Under de senaste 
åren har staten tillskjutit stimulansmedel för utveckling av vård och omsorgssektorn. I Örebro 
har detta inneburit en mycket kreativ utvecklingsprocess. På samma sätt vill vi nu stimulera 
hela programområdet genom att avsätta 0,5 procent av den totala budgeten för 
programområdet för stimulansmedel. Dessa medel ska gå till utvecklingsarbete inom området 
med en tydlig implementeringsplan och plan för fortsatt finansiering inom befintlig 
budgetram. Under 2012 har 17 projekt beviljats inom olika områden. Projekten är riktade mot 
kommunens gemensamma strategiska områden samt ökad kvalitet, strukturförändringar och 
samverkan mellan förvaltningar inom området och mot övriga kommunen. Projekten kommer 
att pågå under perioden 2013-2014. Exempel på utvecklingsområden med stimulansmedel är 
ett uppdrag att förstärka samarbetet mellan nämnden för funktionshindrade och socialtjänsten 
i syfte att minimera risken att människor hamnar mellan förvaltningsgränserna. Tryggt boende 
är ett annat projekt som syftar till att göra en övergripande genomgång av olika boendebehov 
inom programområdet. 

Eget val 
Rätten att få välja ska vara central inom alla verksamheter inom social välfärd. Det är inte 
rimligt att kommunen bestämmer över människors vardag mer än vad som är absolut 
nödvändigt. Lagen om valfrihetssystem (LOV) är ett verktyg som kommunen ska använda sig 
av för att öka möjligheterna för människor att definiera sina behov och fatta beslut själva. 

Utöver de områden som redan infört LOV kommer Örebro kommun fram till 2014 att införa 
LOV för matleverantörer inom hemvården, daglig verksamhet inom nämnden för 
funktionshindrade, familjerådgivningen samt för omvårdnadstjänster inom hemvården. 
Kommunen ska säkerställa att kvalitén utvecklas och är lika mellan de olika driftsformerna. 
Som en del av valfriheten ska även kommunen kunna leverera tjänster inom de områden som 
infört LOV. 
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Införandet av LOV inom respektive verksamhet ska föregås av en kvalificerad utredning som 
preciserar införandeprocessen och kravspecificering. Utredningen ska särskilt belysa hur 
kommunen möjliggör för mindre företag samt aktörer inom den sociala ekonomin att delta i 
systemen. 

Arbetet med att införa LOV inom dessa nya områden i kommunen pågår som en del av 
utvecklingsprojekten inom stimulansmedlen. Arbetet kommer att pågå under perioden 2012
2014. 

Civila samhället och den sociala ekonomin 
Föreningar, stiftelser, kooperativ och övriga aktörer inom den sociala ekonomin är avgörande 
för kommunens välfärd. Dessa ska mötas av respekt för det kvalificerade arbete de gör. 
Kommunen ska arbeta med att synliggöra dessa aktörer för de människor som möter 
kommunens olika verksamheter. 

Programområdet ska varje år avsätta utvecklingsmedel som föreningar har möjlighet att söka. 
Kommunen ska även öka möjligheterna för volontärer att vara delaktiga i de kommunala 
verksamheterna. Detta arbete får aldrig ta över det kommunala ansvaret eller arbetet som ska 
utföras av kommunens personal. 

E-hälsa och ny teknik 
Teknik och kommunikation är områden som snabbt utvecklas. Örebro kommun behöver vara 
aktiva i utvecklingen när det gäller nya sätt att kommunicera, göra ansökningar och på andra 
sätt erbjuda tjänster via dator och Internet. Det gäller även behovet av att utveckla nya sätt att 
använda datorer och smarta telefoner till olika redovisningsfunktioner. Ett spännande exempel 
på sådan utveckling är det projekt som Överförmyndarmyndigheten ska bedriva för att 
utveckla och förbättra redovisningen inom sitt område. 

Ett annat utvecklingsområde som nyligen har beviljats stimulansmedel inom programområdet 
är nyckelfri hemtjänst och mobilt stöd för insatsregistrering. Det är en utveckling som 
kommer att öka tryggheten, höja kvaliteten och förenkla vardagen för de som har hjälp av 
hemtjänsten såväl som för personalen. 

Örebro kommun behöver vara med i utvecklingen av ny och smart teknik, exempelvis 
robotteknik, som innebär innovativa lösningar för olika funktionsnedsättningar. Idag finns det 
många nya innovationer som bidrar till att möjliggöra ett mer självständigt liv för många 
människor som idag är beroende av assistens. 

Sveriges bästa äldreomsorg 
Vård och omsorg ska påbörja ett strategiarbete under 2013. Det kommer att bli ett omfattande 
arbete som ska hjälpa Örebro kommun att skapa Sveriges bästa äldreomsorg. Grunden för 
hela arbetet kommer att baseras på två frågor: Vad är den bästa omsorgen och hur kommer vi 
dit? 

Vi vill ha en bred kommunikation för att få svar på dessa frågor och stort fokus kommer att 
ligga på medborgardialog men också dialog med personalgrupper, chefer, politiker och 
forskare. Svaren blir ett viktigt underlag till ett antal olika handlingsplaner för att nå visionens 
mål. 
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Attraktiv vård och omsorg 
Äldreomsorgens utvecklingsområden i Örebro kommer under mandatperioden att vara 
inflytandet, sociala aktiviteter och måltiderna. Behovet av utveckling inom dessa områden har 
visat sig i de senaste årens brukarundersökningar. Dessa områden ska utvecklas så att 
människors upplevda nöjdhet ökar. 

Vi fortsätter kvalitetsarbetet när det gäller måltiderna inom vård- och omsorgsboenden samt 
hemsjukvården. Arbetet inbegriper allt från rätten att få välja vem som lagar och levererar 
maten inom hemvården till hur maten presenteras, möjligheten att få äta tillsammans med 
andra, öka andelen ekologiska råvaror, dietistkompetens och kvalitén på maten. Kontinuerlig 
uppföljning sker för att säkerställa en kvalitetshöjning. Under 2013 vill vi se över om vi kan 
utveckla måltidsarbetet ytterligare genom att exempelvis utveckla ett samarbete med hotell
och restauranghögskolan i Grythyttan. En annan viktig del av måltiden som vi också vill 
fokusera på under 2013 är mat svinnet. Det finns olika kunskap och erfarenhet kring kost 
inom kommunen som vi behöver samla för att göra en gemensam insats och minska svinnet. 

En del i det arbetet är att ta fram mätbara och tydliga mål och indikatorer som är 
kommunövergripande. För många är det sociala en stor och viktig del i måltiden. Sällskap vid 
matbordet kan bidra till att öka aptiten och uppskatta måltiden extra mycket. Vi vill därför 
behålla de öppna matsalar som finns idag och även se över möjligheten att öppna fler. 

Under 2013 fortsätter planeringen för byggnationen av ett nytt modernt vård- och 
omsorgsboende mellan Lundby och Vivalla. Boendet kommer att ersätta de platser som finns 
på Ädelgården i Varberga. Vår ambition är att bygga ett boende som tillför nya kvaliteter i 
verksamheten. För att lyckas i vår ambition behöver vi föra en dialog med olika grupper som 
har intresse av det nya boendet. I anslutning till vård- och omsorgsboendet ska det planeras 
för ett trygghetsboende. 

Programområdet social välfärd kommer att utarbeta rutiner för stimulansmedel för externa 
aktörer i syfte att utöka antalet trygghetsbostäder. Stimulansmedlen ska användas till 
trygghetsskapande åtgärder och att boendets servicenivå blir god. 

Den flexibla demensdagvården som kom till genom statliga stimulansmedel ska behållas och 
utvecklas. Detta ska framförallt göras i områden som idag har långt till den befintliga 
dagvården. En del i det fortsatta arbetet är att utveckla demensteam i hemvården med uppgift 
att bedriva flexibel demensdagvård i hemmet. 

Anhörigvården står för en stor del av samhällets välfärd. Kommunens uppgift är att så långt 
som möjligt stödja anhöriga. Anhörigcentrums arbete är navet i detta arbete och ska 
prioriteras. 

För att öka den upplevda tryggheten inom vård och omsorg måste kontinuiteten öka. Det antal 
olika personal som våra äldre möter måste minska. För detta ska vi ta fram en åtgärdsplan. Ett 
kvalitetsarbete i projektform med inriktning på förbättrade processer i hemvården är igångsatt 
under 2012 och medel är beviljade för ett fortsatt arbete under 2013. 

Örebro kommun ska ta initiativ att tillsammans med Örebro läns landsting och Örebro 
universitet utveckla forskning om åldrandets sjukdomar. Vi behöver kompetensutveckla vår 
personal utifrån läran om åldrandets sjukdomar (Geriatrik) och läran om det normala 
åldrandet (Gerontologi). Det är också väsentligt att vi följer upp och utvecklar konceptet 
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Ängen och samarbetet med Landstinget som innebär möjlighet till nya effektiva lösningar och 
samordningsvinster. 

Det är viktigt att kommunikationen mellan de äldre och personalen fungerar. Idag brister 
Örebro kommun i kontakt med grupper som har kommunikationssvårigheter. Detta kan till 
exempel vara att man talar ett annat språk, teckenspråk eller har hörselnedsättningar. Vi har 
därför initierat ett strategiarbete i syfte att utveckla arbetet med språkliga 
kommunikationsproblem inom vård och omsorg. Arbetet drivs genom ett språk och 
kommunikationsprojekt som syftar till att öka kvaliteten i verksamheten. Exempelvis genom 
att se över vilka tekniska hjälpmedel eller e-tjänster som finns eller kan utvecklas för att öka 
kommunikationen. Projektet ska pågå under perioden 2012-2014. 

Personalen är vårdens och omsorgens största resurs. Om personalen mår bra, har god 
kompetens och bra arbetsvillkor påverkar detta i stor utsträckning nöjdheten hos våra äldre. 
Vi kommer därför att arbeta för att ta bort delade turer och öka tjänstgöringsgraderna under 
mandatperioden. Vi ska arbeta med olika modeller för schemaläggning i syfte att öka 
möjligheten att påverka arbetstiderna för personalen. 

Kulturen inom vård och omsorg är viktig. Kulturrundan ska finnas kvar och utvärderas i syfte 
att möta de behov och önskemål som finns från våra äldre. 

Det förebyggande arbetet inom vård och omsorg ska inventeras och utvecklas. Det måste 
finnas bättre möjligheter att kunna välja vård- och omsorgsboende i kommunen. 

Lokal värdighetsgaranti 
En lokal värdegrund med garantier har tagits fram under 2012. Arbetet har utförts genom 
deltagarbaserad forskning i samarbete med Örebro universitet, äldre, anhöriga, medarbetare i 
hemvården, dagvården och på vård- och omsorgsboenden samt pensionärsorganisationerna. 
Dokumentet innehåller tydliga och konkreta beskrivningar av vad man kan förvänta sig av 
äldreomsorgen. Den lokala värdegrunden ska vara en plattform för att skapa en vård och 
omsorg som kännetecknas av gemensamma värderingar. 

Parboendegaranti 
Äldre par som har levt ett helt liv tillsammans ska inte behöva skiljas åt när den ena maken 
behöver flytta till ett äldreboende. Det måste därför finnas äldreboenden och omsorg som är 
anpassade för par. Äldre par, om de så vill, ska ha rätt att bo tillsammans i äldreboende även 
om deras omsorgsbehov skiljer sig åt. Vid varje nybyggnation av vård- och omsorgsboende 
ska möjlighet till parboende tas med. Närhet till seniorbostäder samt trygghetsbostäder ska 
prioriteras. 

Korttidsvård 
Korttidsvården är viktig för såväl äldre som deras anhöriga. En utredning har genomförts för 
att se över möjligheten att starta en enhet för samlad korttidsvård. Vi kan på så sätt öka antalet 
platser genom att göra om en väsentlig del av de korttidsplatser som idag är insprängda i vård
och omsorgsboenden till permanenta platser. Utredningen har resulterat i att Tullhuset, ett 
boende med permanenta platser för demenssjuka, kommer att göras om till renodlat 
korttidsboende med närhet till USÖ. Det innebär att vi kan samla kompetens och öka 
kvaliteten kring korttidsvård. Under byggnationstiden ska kommunen ta initiativ till ett 
förbättrat samarbete med landstingen kring korttidsvården. Ombyggnation beräknas pågå 
under 2013. 
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Rättssäker överförmyndare 
Överförmyndarverksamheten i Örebro kommun har genomgått en stor utveckling de senaste 
åren. Denna utveckling måste fortsätta. Det handlar dels om att rekrytera nya uppdragstagare 
men även att erbjuda utbildning och stöd till gode män och förvaltare. Genom att arbeta med 
gemensam rekrytering inom programområdet maximerar vi våra resurser. Verksamheten 
kräver även nya tekniska lösningar när det gäller redovisningar från våra uppdragstagare. 
Detta vill vi utveckla under perioden. 

Överförmyndarverksamheten har beviljats stimulansmedel under perioden 2012-2014 för att 
arbeta med former för rekrytering av ställföreträdare till personer med sammansatt 
problematik. Detta arbete ska fortskrida under 2013. 

Stöd till människor med funktionsnedsättningar 
Örebro kommun ska vara attraktiv för människor med olika funktionsnedsättningar. Det 
innebär att vi ska vara i framkant i Sverige när det gäller utveckling och nytänkande kring den 
service vi erbjuder människor som har behov av dessa tjänster. 

Eftersom vi är en attraktiv kommun innebär det att vi har en inflyttning till kommunen som 
innebär att vi måste bygga nya gruppbostäder varje år. Vid varje nybyggnation ska 
kommunen redovisa hur byggnationen främjar utvecklingen av framtida gruppbostäder genom 
till exempel ny teknologi eller byggnadsstruktur. 

Ökad samverkan ska ske mellan Nämnden för funktionshindrade, Vuxenutbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden och gymnasiesärskolan i syfte att säkerställa att fler personer 
kommer ut i ordinarie arbetsmarknad. Samverkan mellan socialtjänst, Nämnden för 
funktionshindrade och Örebro läns landsting ska intensifieras i syfte att minimera riskerna att 
människor hamnar mellan de olika myndighetsorganen. 

Gruppen som har fått en neuropsykiatrisk diagnos ökar. För att säkerställa att kommunen kan 
möta dessa personers behov kommer vi under mandatperioden att införa en konsultativ 
funktion i kommunen. Syftet är att samla kompetens och utveckla nya metoder i arbetet med 
personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Funktionen ska ha uppdraget att möta 
behov inom hela kommunens ansvarsområde. 

Under 2013 utvecklar kommunen den verksamhet som har bedrivits inom Satsa-projektet och 
utökar verksamheten mot fler grupper med neuropsykiatriskt funktionsnedsättning samt 
skapar ett Neuropsykiatriskt stödteam. Syftet med Satsa-projektet har varit att stödja 
människor och företag för att få personer med Aspergers syndrom att komma ut på ordinarie 
arbetsmarknad. Ambitionen är nu att säkerställa att den framtida verksamheten även kan 
utökas att gälla såväl ADHD som DAMP. Verksamheten bedrivs i samarbete med Inda 
support och Arbetsförmedlingen. 

En trygg socialtjänst 
Socialtjänstens arbete ska utgå från det förebyggande arbetet och de tidiga insatserna. Genom 
att strategiskt arbeta med att satsa på det förebyggande arbetet och de tidiga insatserna kan vi 
långsiktigt spara människoöden och klara de framtida ekonomiska utmaningarna. 
I det förebyggande arbetet med barn och ungdomar är föräldrarna oerhört viktiga. Vi kommer 
att se över de föräldrastödsprogram och föräldrautbildningar vi genomför, så att de även är 
anpassade för människor som inte är födda i Sverige. 
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Människor som söker hjälp av kommunens socialtjänst är oftast i en mycket utsatt position. 
Arbetet med bemötandefrågor och värdegrundsfrågor ska därför kontinuerligt utvecklas. 
Även under socialtjänstens ansvarsområde är utveckling av bostadsfrågor centrala. Antalet 
övergångsbostäder måste öka. För att lyckas med denna utmaning krävs det att kommunens 
samarbete med de privata fastighetsägarna och ÖBO förbättras ytterligare. 

Kvinnohuset gör idag ett mycket bra arbete med stödboende för kvinnor som blivit utsatta för 
våld. Ett nytt avtal med Kvinnohuset för 2013 och framåt har utarbetats under 2012. Avtalet 
innebär en kvalitetshöjning och säkerställer den särskilda barnverksamhet som kvinnohuset 
bedriver. Under 2013 fortsätter kommunen diskussionen om att starta säkra boenden utanför 
kvinnohuset för de som behöver ett boende utanför kvinnohuset men som fortfarande är i 
behov av tät kontakt med verksamheten. 

Verdandi har tillsammans med Ria Dorkas utrett möjligheterna för att arbeta utifrån metoden 
”Boende först”. Boende först är ett koncept utarbetat i Stockholm i syfte att stödja människor 
i att komma ur hemlöshet. Konceptet bygger på att bostadsfrågan prioriteras först för att 
personen sedan får bearbeta de övriga problem som är förknippat med hemlösheten. Under 
2013 ska kommunen tillsammans med berörda föreningar starta upp denna verksamhet. 

Rutiner för ramupphandlingar för missbruksvård ska under 2013 utarbetas i syfte att 
underlätta för företag och aktörer inom den sociala ekonomin att ingå ramavtal med 
kommunen. Andelen av den uppköpta missbruksvården som ingår i kommunens 
ramupphandling ska öka. 

Familjecentralerna spelar en avgörande roll i det förebyggande arbetet i kommunen. Under 
mandatperioden ska kommunen utreda möjligheten att höja åldern inom familjecentralernas 
ansvarsområde. 

Det uppsökande arbetet när det gäller såväl barn och ungdomar som vuxna ska utvecklas och 
öka under mandatperioden. 

.
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Programområde Samhällsbyggnad 2013-2014 

Det vi gör idag påverkar vilket Örebro morgondagens barn får växa upp i. Beslut som fattas 
inom programområde Samhällsbyggnad avgör om alla barn ska kunna leka tryggt där de bor, 
spela fotboll på en gräsplan i kvarteret eller bygga kojor i ett träd i sitt närområde. Vi 
örebroare har tillsammans ett ansvar för att alla barn får utvecklas och vara trygga, och det vi 
bestämmer idag avgör hur Örebro ska se ut om 20 år. Beslut som fattas inom programområdet 
ska bidra till Örebros sociala, ekologiska och ekonomiskt hållbara utveckling och utgår från 
Örebro kommuns styrmodell. 

Kommunens stöd till föreningar, tillgången till fritidsverksamhet, bra idrottsanläggningar och 
mycket annat är viktiga faktorer som främjar en positiv utveckling och förebygger framtida 
problem. Det gäller även så kallade ”hårda frågor” som underhåll av fastigheter, gator och 
gångbanor. Tidiga insatser är i princip alltid bättre än sena insatser. Det spar resurser åt 
kommunen. 

Örebro är en växande kommun. Mellan 1500-2000 personer flyttar in till Örebro varje år. Vi 
är stolta över att vår stad växer. Men det ställer krav på oss att vi har beredskap för att se till 
att vi kan tillmötesgå de behov som uppstår. Inom samhällsbyggandsområdet ingår 
verksamheter som direkt berör ett växande Örebro. Fler människor som behöver bostäder, 
tillgång till fritidsaktiviteter och till kultur. 

Fler örebroare behöver involveras inför beslut om nya idéer och initiativ, om hur Örebro blir 
bättre och grönare och hur fler jobb kan skapas och företag kan växa. Därför måste fler 
örebroare involveras i diskussioner om vilket Örebro vi vill ha. Örebro kommun deltar i 
SKL:s projekt medborgardialog i planprocesser. Resultatet av det arbetet ska synas i 
kommunens dialog med örebroarna. 

Bostad 
Örebro är en växande stad, därför finns det behov av fler bostäder. För att människor ska 
trivas i staden och vilja flytta till oss är det viktigt att det finns boende planerat som 
tillgodoser örebroarnas önskemål. Kommunen ska fortsätta det arbete som pågår med att 
förbättra och förenkla bygglovsprocessen. Det innebär bland annat utveckling av kommunens 
organisation och processer i dialog med berörda aktörer. Fokus ska ligga på kommunikation, 
kompetens, kundanpassning och servicenivåer. Vi kommer under 2013 förstärka arbetet med 
tillsyn av bygglov. 

Kommunen tar fram en handlingsplan för stadsbyggnadsområdet som talar om hur vi vill att 
Örebro ska växa de närmsta åren. Arbetet med planens intentioner kommer att pågå under 
2013. Det handlar om att bryta ned översiktsplanen för att ge besked om vad vi vill göra på 
kortare sikt. Det ska ge tydlighet i vad och vart vi vill att det byggs och hur vi utformar den 
framtida staden i samverkan med det som finns idag. Handlingsplanen ska ha utgångspunkt i 
en social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. 

För att säkerställa att byggaktörerna tar hänsyn till hållbarhetsfrågor vid tillkomsten av nya 
bostäder vill Örebro kommun i samverkan med privata aktörer ta fram en 
hållbarhetsöverenskommelse. Utmaningar ska gemensamt definieras och lösningar ska tas 
fram. Under 2013 ska möjligheterna till en överenskommelse utredas. 
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Många människor drömmer om eget hus, men för många sätter ekonomin stopp för drömmen. 
Vi ska underlätta så att det byggs billigare villor som fler människor kan ha råd med. Det är 
en del av den sociala hållbarheten. Vi ser möjligheter för högre hus i innerstaden. När staden 
växer ska vi förtäta och skapa en ny och modern stadsbild som även kommer att bidra till en 
mer klimatsmart stad. 

Universitet är en strategiskt viktig aktör i vår kommun. Det lockar människor till oss men det 
ger oss också utbildad arbetskraft. Därför ska kommunen ta en mer aktiv roll i att säkerställa 
att studentlägenheter byggs. Människor som flyttar till Örebro för att studera ska ha rimliga 
möjligheter att snabbt få tag på ett boende. Kommunen ska, i samverkan med ÖBO och andra 
fastighetsägare, se över behovet av studentlägenheter under de kommande åren. 

Södra Ladugårdsängen 
Under 2013 ska ett kvalitetsprogram tas fram för Södra Ladugårdsängen med sikte på att bli 
en miljöprofilerad stadsdel av högsta klass. Området är tänkt att bli ett pilotprojekt för hållbart 
stadsbyggande i Örebro, med syfte att sätta en ny standard för allt byggande i staden. Utöver 
miljö- och energifrågor ska fokus ligga på sociala frågor och ekonomi. 

Barn i fokus 
Örebro kommun har deltagit i det nationella projektet "Barn och unga i samhällsplaneringen". 
Projektet syftar till att utarbeta metoder och rutiner för hur barns synpunkter bättre ska tas 
tillvara vid planprocesser. Under 2013 ska förvaltningen utvärdera projektet och komma fram 
till metoder som ska ingå i den ordinarie dialogprocessen vid planarbeten så att 
barnperspektivet alltid finns med. 

Kunskaper om barns erfarenhet av det offentliga rummet ska bättre tas tillvara. Det har pågått 
ett projekt i Vivalla där barn med hjälp av kartor fått berättat hur de upplever miljön de lever 
och rör sig i. Vad som har uppfattats som positivt och vad som har varit negativt. Denna 
kunskapsbank är ovärderlig när vi sedan planerar för förändringar. Projektet ska utvidgas. 
Under 2013 ska det utredas hur barn i kommunens samtliga stadsdelar kan engageras på 
liknande sätt, som går att presentera på kartor eller i digital form. 

Sommarsatsning på barnaktiviteter 
Under sommaren 2012 satsade Örebro kommun i sin tilläggsbudget extra resurser på att 
föreningslivet skulle kunna skapa sommaraktiviteter för barn runt om i kommunen. 
Satsningen blev en succé. Hundratals barn gavs möjligheter att få fina och minnesvärda 
upplevelser från sommarlovet. Fler barn gavs möjligheter att göra saker de annars aldrig hade 
fått uppleva. Denna satsning ska få fortsätta. Sommaren 2013 satsas två miljoner kronor på att 
barnen i Örebro ska få nya fantastiska upplevelser och minnen. 

Miljö 
Örebro kommun förbrukar stora mängder energi i verksamhetens fastigheter. Vi vill se en 
klimatomställning av bostäder, skolor, förskolor och äldreboende. Vi vill även att det ska 
ställas hårdare energikrav när privata aktörer bygger nytt. Därför har Örebro kommun tagit 
fram ett dokument som heter Riktlinjer för energikrav vid försäljning av kommunal mark och 
vid kommunalt byggande. Riktlinjerna börjar gälla 2013. 

Örebro ska på sikt bli självförsörjande på förnybar energi. Vi ska tillsammans med andra 
aktörer bygga nya vindkraftverk. Ett vindkraftbolag har bildats ihop med Kumla kommun. 
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Under 2013 ska bolaget påbörja byggandet av minst två nya vindkraftverk i Örebro kommun. 
Detaljplanearbete för de nya vindkraftverken sker inom stadsbyggnadskontoret. 

En allt för stor andel av maten i de kommunala verksamheterna slängs. Det är ett stort 
resursslöseri och ger en negativ påverkan på miljön. Målet är att kommunen ska halvera 
matsvinnet från år 2008 till 2020. Under 2013 kommer Örebro kommun att jobba med att 
utbilda ansvariga ute i förvaltningarna så att lyckade resultat uppnås. 

Vi behöver bygga en infrastruktur som underlättar för hållbara transporter. Av det totala 
antalet resor i Örebro kommun ska andelen gång, cykel och kollektivtrafik utgöra 60 procent 
år 2020. Det hållbara resandet ska ges större utrymme i planering av staden så att fler väljer 
att åka buss eller ta cykeln istället för bilen. För att uppnå målet ska Örebro kommun ta fram 
en trafikplan med en tydlig strategi för hållbar utveckling. Arbetet med trafikplanen ska vara 
klart 2014. 

Arbetet med Truckstop (en service- och uppställningsplats för den tunga trafiken) har 
påbörjats. Genom att den tunga trafiken samlas på ett och samma ställe samt att färre bilar står 
på andra ställen i Örebro och väntar på att lasta av minskar transportsektorns påverkan på 
klimatet. Det minskar också mängden onödig tung trafik genom vattenskyddsområdet. 

Planering för samordnade varutransporter för kommunala verksamheter, som kommer att 
minska deras klimatpåverkan, fortsätter under 2013. 

Det ska bli lättare att sopsortera i Örebro kommun. Tillgängligheten ska öka. Vi vill också 
fortsätta öka tillgängligheten på våra återvinningscentraler, såväl hos de som finns på 
landsbygden och de i tätorten. Det ska inte behövas en bil för att vara miljövänlig. Därför vill 
vi under 2013 pröva mobila återvinningsstationer. Vi vill även pröva frågan om fastighetsnära 
insamling av förpackningar. 

Örebro kommun är mycket positiva till Länstrafikens satsning på pendeltågtrafik mellan Nora 
och Laxå, där ett tågstopp i Hovsta planeras. Under 2013 ska vi påbörja planeringen av en 
station i Hovsta. 

Ett arbete har pågått med att utvärdera ifall de gator som är stängda eller har begränsad 
framkomlighet för biltrafik har lett till förbättringar av miljön. Detta arbete kommer under 
2013 innebära att ett antal gator öppnas eller planeras även för biltrafik då de har bedömts 
skapa ett bättre flöde i trafiken och därmed minska påverkan på miljön. 

Cykelstaden Örebro 
Örebro ska vara en av Sveriges bästa cykelkommuner, därför ska vi förbättra våra cykelvägar, 
ett arbete som ska göras ihop med örebroarna. Därför skapas ett cykelråd där vi får möjlighet 
att fånga upp synpunkter på hur cykelvägar och annat kan förbättras. För att öka andelen 
cyklande örebroare kommer kommunen att ta fram en cykelplan. Vi ska även pröva 
cykelförmåner för kommunens anställda. 

Arbetet med vatten och VA 
En säker dricksvattenförsörjning, goda avloppslösningar och god vattenstatus i våra 
vattendrag är en förutsättning för en trygg och hållbar välfärd för kommuninnevånarna. VA-
verksamheten står inför stora utmaningar i framtiden. Stora delar av vårt VA-ledningsnät 
måste förnyas, staden växer och en utbyggnad krävs av den kommunala VA-försörjningen. 
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Under 2013 ska en kommunal VA-plan antas. Under 2013 vill vi också utreda möjligheten att 
inrätta en tjänst som avloppsrådgivare som kan ge stöd och hjälp till dem som har enskilda 
avlopp. 
Arbetet med Vättern som ny dricksvattentäkt ska fortsätta, liksom arbetet med att fastställa 
Vattenskyddsområdena runt Svartån. 

Fritid och idrott 
Örebro har ett rikt föreningsliv. Både inom kulturen och idrotten är många örebroare 
engagerade och finner glädje i att tillsammans med andra jobba med ett gemensamt mål. Vi 
kommer att jobba vidare med att stötta föreningar. Ett sätt är att vi ska se över om kommunen 
kan ge kommunalt stöd för investeringar, som gör verksamheten billigare eller effektivare. 
Kommunens ambition är att underlätta för föreningar som vill ta ansvar och driva sina egna 
anläggningar. 

Kommunen ska stärka möjligheterna till rekreation och motion genom att rusta upp våra 
parker och motionsspår. Vi vill också utveckla rekreationsområden på Väster. Med det 
långsiktiga arbetet runt Åstaden som förebild vill vi samla alla berörda förvaltningar för att 
undersöka vad som är möjligt. Fler grönområden ska skapas för både lek och motion under 
2013 och fortsatt utbyggnad av odlingslotter kommer att ske. Ny odlingslott kommer att 
uppstå ibland annat Ladugårdsängen. Vi vill under 2013 utreda möjligheterna till ett nytt 
fritidshusområde i Örebro kommun. Drömmen om ett fritidshus är en omöjlighet för 
människor som är resurssvaga. Vi vill att fler människor ska ha möjlighet till en plats för 
rekreation och vila. 

Stora Holmen är ett område vi vill utveckla med Barnens ö och rehabiliteringsträdgård och vi 
kommer att utreda hur den ambitionen ska kunna förverkligas. 

Intresset för skateåkning växer. Vi vill att kommunen, tillsammans med andra, utvecklar en 
utomhuspark för dem som använder skateboard, BMX-cyklar och inlines. 

Hästsporten är ett stort fritidsintresse, inte minst för flickor i kommunen. Örebro kommun 
behöver samordna arbetet för hästintresset. Det kan handla om att stödja såväl privata som 
allmänna intressen vad gäller exempelvis ridleder och anläggningar för hästar för att 
möjliggöra för flera att utöva sitt hästintresse. 

Det behövs plaskdammar för barn att leka i. Vissa av våra befintliga plaskdammar är i stort 
behov av renovering. Därför kommer vi att under 2013 se till att några av dem rustas upp. Vi 
ska utreda förutsättningarna för ett fungerande bad, liknande Alnängsbadet, i området runt 
Hästhagen och Karlslund. Vi vill ha fler platser för spontan lek och idrott i Örebro och 
kommer att jobba aktivt för att sådana uppstår både under 2013 och under återstoden av 
mandatperioden. Utformningen ska utgå från ett genusperspektiv. Vi vill utöka och stödja 
fritidsverksamhet som intresserar både killar och tjejer. 

Tillgängligheten till fritidsgårdar måste bli bättre både i stad och på landsbygd. Därför ska vi 
ha mer helgöppna fritidsgårdar. Särskilda resurser avsätts för att öka öppettiderna. Örebro 
kommun ska se över om fritidsgårdarna är öppna de tider som behovet är som störst på 
vardagarna. Fritidsgårdar ska finnas på rimligt avstånd för Örebros unga. Det är därför viktigt 
att bevara och utveckla de fritidsgårdar som finns i Glanshammar, Tysslinge och Östernärke. 
Under 2013 inleds arbetet med att ordna lördagsöppet på fritidsgårdarna. Fritidsverksamheter 
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för 10-12 åringar ska förstärkas. Det civila samhället ska ges möjlighet att delta i denna 
utveckling. 

Allaktivitetshuset Tegelbruket som vänder sig till ungdomar påbörjar sin verksamhet 2013. 
Kommunen ska på olika sätt vara aktiva i sin samverkan med Tegelbruket för att bidra till 
utveckling samt stödja föreningen Tegelbruket som kommer driva verksamheten. 

I vissa bostadsområden finns det stort behov av föreningslokaler, exempelvis i Vivalla. 
Kommunens skolor har fått i uppdrag att upplåta sina lokaler till föreningslivet. Detta beslut 
står fast. För att bokning av lokalerna ska ske smidigt ska vi under 2013 se över hur vi kan 
inrätta ett lättillgängligt bokningssystem. 

Fotbollen är en av de största idrotterna i Örebro. Det finns en stor efterfrågan på spel och 
utomhusträning året runt. Målet om fem nya konstgräsplaner mellan 2011 och 2015 står fast. 
Minst en per år ska anläggas fram till år 2015. 

Örebro förebyggande råd (Öreför) är ett viktigt organ för kommunens förebyggande arbete. 
Under 2013 ska Öreför i samverkan med Kultur- och fritidsförvaltningen utreda 
förutsättningarna för att införa ett så kallat fritidskort. Syftet med fritidskortet är att skapa 
möjlighet för fler barn och ungdomar att delta i organiserade fritidsaktiviteter inom både 
kultur och idrottsområdet, genom en kommunalt finansierad fritidspeng. Utredningen ska 
belysa både effekterna för föreningslivet och för möjligheterna att aktivera fler barn och unga 
på sina egna villkor. 

Kultur 
Kulturen är en omistlig del av livet därför att den tillför människan och samhället något mer 
än ett materiellt perspektiv. Kulturen ger förståelse för sammanhang och har stor betydelse för 
att hålla samman ett samhälle. Örebro kommun ska stödja och synliggöra den kulturella 
mångfalden utan att styra den. Kommunen har ett särskilt ansvar för att barn och ungdomar 
får del av kulturella upplevelser. Här har kulturskolan, biblioteken, Örebro Konsthall, Svenska 
kammarorkestern, Bio Roxy, kulturföreningar, studieförbund med flera också en viktig roll 
som kulturförmedlare. 

Örebro kommun har ett mångfacetterat kulturliv alltifrån professionella till fria grupper. Här 
finns bland annat ett rikt körliv, dansare, konstnärer och många teatergrupper. God och nära 
samverkan mellan olika kulturaktörer ska aktivt stödjas. 

Örebro kommun har många eldsjälar inom kulturen. Många är med och bidrar till att sätta 
Örebro på evenemangskartan. Den unga kulturen växer sig stark. Det finns många breda och 
populära arrangemang i Örebro. Vi vill ta fram en handlingsplan på hur Örebro kan bli en 
ännu bättre evenemangsstad och ta tillvara eldsjälarnas engagemang. 

Genom Open Art har Örebro placerat sig på kulturkartan. Vi vill fortsätta i Open Arts anda 
och arbeta för att det varje sommar ska finns tillgänglig kultur i det offentliga rummet som 
alla örebroare men även besökare kan ta del av. Open Art kommer att genomföras sommaren 
2013. 

Ett konstnärligt råd inrättas i kommunen. Rådet ska ha representanter från allmänheten, 
kulturlivet och kommunen och beredas möjlighet att påverka offentliga utsmyckningar samt 
stadsbilden och dess utveckling. 
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Alla barn och ungdomar i Örebro kommun ska ha samma möjlighet att ta del av kommunens 
kulturutbud. För många skolor, främst på landsbygden fungerar inte kulturbusskortet i 
praktiken. Örebro kommun ska ta initiativ till att se över reglerna för resor med Kulturkortet 
för att förbättra villkoren för alla att få möjlighet att ta del av kulturutbudet. 

Stad och landsbygd 
Örebros stadskärna har på flera håll förnyats för att göra den mer tillgänglig och mer attraktiv. 
I samarbete med City Örebro jobbar Örebro kommun för att bli utnämnd till Sveriges 
stadskärna år 2013. En del av det arbetet ingår i det så kallade Citypaketet. Något av det som 
kommer att ske under 2013 är en aktiv förtätning av staden och att utreda hur Våghustorgets 
handel bättre kan förbindas med Stortorget. Vi kommer att fortsätta arbetet med att utveckla 
Norrcity. Efter ett omfattande dialogarbete under 2012 kommer beslut fattas under 2013 om 
både kort- och långsiktiga åtgärder som stärker Norrcitys attraktion. 

För att öka Citys attraktivitet och få fler besökare ska vi jobba aktivt med att förbättra 
parkeringssituationen som vi idag ser brister i. Arbetet fortsätter under 2013. 
Parkeringssituationen kommer att behandlas i arbetet med nya trafikplanen. 

Idag finns ingen samlad landsbygdsstrategi för Örebro kommun. Därför vill vi ta fram ett 
landsbygdsprogram. Detta program och de mål som det innehåller bör bevakas och strategiskt 
utvecklas av en landsbygdsstrateg. Denna funktion ska även jobba strategiskt med 
kommunala frågor, om hur vi ska investera i landsbygds- och områdesutveckling och 
marknadsföra våra ytterområden. 

Trygghet och tillgänglighet 
Tillsammans med örebroarna ska tryggare utomhusmiljöer skapas. Vi ska se över våra tunnlar 
i kommunen som upplevs otrygga och se till att belysningen blir bättre. Det finns stora brister 
i trafiksituationen runt resecentrum. Ett stort problem är bristen på säkra och trygga 
cykelparkeringar. Under 2013 ska nya cykelparkeringar vid resecentrum skapas. 

Kommunen vill pröva flexibel nattbuss där resenärer kan stiga av mellan två ordinarie 
hållplatser för att komma närmare hemmet. Ett önskemål är skickat till Länstrafiken som idag 
är huvudman för stadsbusstrafiken i Örebro kommun och under 2013 ska detta utredas och 
prövas. 

En ren stad upplevs som tryggare. Därför ska insatser göras för ett renare Örebro. Kommunen 
ska ansvara för skötsel och städning och göra det lättare för örebroarna att anmäla in om de 
upptäcker skräpiga miljöer i sin omgivning så att de snabbt kan åtgärdas. 

En tillgänglig stad handlar om att alla, oavsett funktionsnedsättning, ska kunna ta del av vår 
stads utbud. Därför ska vi fortsätta arbetet med att tillgänglighetsanpassa våra offentliga 
miljöer. Detta sker i samverkan med organisationer och människor som uppmärksammar 
problem i stadsmiljön. Örebro kommun ska bistå kommunala handikapprådet i arbetet med en 
webbaserad ”Tillgänglighetsguide” och i framtagandet av ett årligt ”Tillgänglighetspris”. 

Vi ska höja kvalitén på snöröjningen i Örebro efter en nära dialog med fastighetsägare och 
medborgare. Dessutom ska örebroarna informeras om vad som gäller för snöröjningen, när 
den sker och vem som har ansvaret. 
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De kommunägda bolagen 

Bolagen är kommunens verktyg för en kvalitativ och effektiv verksamhet inom en rad 
verksamhetsområden. De kommunägda bolagen ska i sin dagliga verksamhet agera utifrån 
kommunens vision, strategier och mål. Uppdragen regleras i ägardirektiv och dialog sker 
regelbundet mellan kommunen och bolagen. 

Örebro kommuns bolagskoncern har som gemensam uppgift att bidra till att stärka Örebros 
attraktivitet. 

De kommunägda bolagen kommer under 2013 att fortsätta arbetet med att bidra till en hållbar 
utveckling i Örebro. Kommunledningen kommer att vilja anpassa ägardirektiven vid behov. 
De framgångsrika arbetsmarknadsinsatserna som vissa av bolagen genomför kommer att 
fortsätta under 2013. 

Örebro Rådhus AB 
Örebro Rådhus AB utgör moderbolaget i kommunkoncernen. Koncernen ska förvaltas med 
krav på effektivitet och uppfyllelse av de mål som ägarna ålägger bolagen. Örebro Rådhus AB 
ska sköta den ekonomiska förvaltningen av de kommunala bolagen så att en god avkastning 
för kommunen uppnås utan att bolagens långsiktiga stabilitet äventyras. 

Örebrobostäder AB 
ÖBO AB ska utvecklas som allmännytta och förvalta det befintliga lägenhetsbeståndet. 
Bolaget ska fungera som kommunens bostadspolitiska verktyg och aktivt bidra till 
kommunens bostadsförsörjning. 

ÖBO AB ska genom aktiva åtgärder och samarbeten med exempelvis kommunala nämnder, 
föreningsliv och andra organisationer skapa trivsel, trygghet och attraktiva bostadsområden. I 
de stora stadsdelarna där bolaget är en betydande hyresvärd ska ett extra ansvar tas för att 
skapa en bra uppväxtmiljö för barn och unga genom att anordna olika typer av 
ferieverksamheter. ÖBO AB ska särskilt beakta sitt uppdrag som en garant för en social 
bostadspolitik i Örebro kommun. 

ÖBO har ett ansvar i att tillkomsten av nya bostäder möter det behov ett växande Örebro har. 
Den positiva utbyggnadstakt som rått de senaste åren måste hållas i. Arbetet med att bygga ett 
hundratal nya studentlägenheter ska fortsätta under 2013. Bostadsmarknaden har idag en 
positiv trend i Örebro. ÖBO ska bidra till den utvecklingen. 

ÖBO får i uppdrag att undersöka möjligheten för allmännyttan att bygga lägenheter i Örebros 
ytterområden. 

ÖBO har fått tydliga uppdrag att arbeta med jobbskapande åtgärden i sina bostadsområden. 
ÖBO jobbar enligt kommunens styrmodell på ett positivt sätt. Under 2013 ska ÖBO:s fokus 
ligga på att projekten blir framgångsrika och leder till fler människor i arbete. 

Byggandet av nya plusboenden kommer att fortsätta under 2013. 
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Örebroporten AB 
Örebroporten är kommunens utvecklingsbolag som främst ska utveckla näringsfastigheter 
som komplement när marknaden inte kan tillgodose behoven. Örebroporten arbetar också 
med idéutveckling för verksamhetslokaler. Bolaget är också kommunens verktyg för 
omställning av fastigheter. Örebroporten ska utveckla miljöer som stärker Örebro. Därför äger 
och förvaltar bolaget ett antal viktiga idrottsanläggningar. Samhällsnyttan är central för 
Örebroporten som har en unik position med stora möjligheter att främja en god utveckling av 
Örebro. 

Samarbetet mellan Örebroporten och Örebros näringsliv är angeläget för att skapa både 
affärsnytta och samhällsnytta. 

Utvecklingen av Gustavsviksområdet fortsätter i det gemensamma utvecklingsbolaget 
mellan Örebroporten och tio lokala entreprenörer och företagare. Badet, campingen och hela 
området i anslutning till badet ska utvecklas. 

Eyrafältets förnyelse fortsätter genom nybyggnation och renovering av Idrottshuset. 

Flygplatsen på Örebro Airport är viktigt för hela regionen och Örebroporten har en viktig roll 
i byggnation av nya terminaler och lagerlokaler. 

Ett samarbete med Örebro universitet pågår där ny lokaler för Handelshögskolan, en ny aula 
och samlingslokaler sker. Arbetet med att bygga Business & Science Arena ska påbörjas för 
att skapa ett samarbete mellan universitet, kommun och det lokala näringslivet. 

Örebroporten har uppdraget att förnya och bygga till Örebro konserthus och utreda hur hela 
området runt konserthuset kan bli ett helt nytt kulturområde för kommunen och regionen. 

Lokaler i Virginska skolan byggs om till kontor för Atlas Copco, samt till 
gymnasieverksamhet för Örebro kommun. 

Klimatfrågorna är viktiga för Örebroporten som bygger hus som är långsiktigt hållbara ur 
energi- och miljöhänsyn, och ansvaret för att uppfylla kommunens klimatplan. 

Futurum Fastigheter AB 
Futurum Fastigheter är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar kommunala 
verksamhetslokaler. 

Uppdraget för bolaget är att förvalta och utveckla lokalerna energi- och kostnadseffektivt, 
samt att anpassa innehavet efter långsiktiga behov. 

Futurum Fastigheter har även i uppdrag att i samverkan med kommunala nämnder, föreningar 
och andra organisationer skapa en bra uppväxtmiljö för barn och unga. 

Örebro kommun ska under 2013 tillse att bolaget har resurser för att hantera det stora behov 
av renoveringar som finns. 

Västerporten Fastigheter i Örebro AB 
Västerporten Fastigheter i Örebro AB är ett dotterbolag till Örebroporten AB. Bolagets 
uppdrag är att genom fastighetsutveckling och nybyggnation skapa nya arbetsplatser, 
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arbetstillfällen och mötesplatser i de västra stadsdelarna av Örebro samt att genom 
försäljningar ska skapa mångfald i ägandet av affärs och verksamhetslokaler. 

Västerporten ska samverka med Örebro kommun och andra aktörer för att skapa goda 
förutsättningar för fler nya jobb i de västra stadsdelarna. 

Västerporten ska verka för att de boende på väster känner delaktighet i utvecklingen av sina 
närområden. 

Bolaget kommer under 2013 bygga upp en intern och extern organisation för att effektivt 
förvalta och utveckla sina fastigheter. Särskilt fokus kommer att läggas på att pröva 
möjligheter till att lokal arbetskraft knyts till detta arbete. Under 2013 kommer även ett antal 
ny- och ombyggnadsprojekt att prövas. Projekten ska utformas så att nya arbetsplatser, 
mötesplatser och arbetstillfällen skapas. 

Kilsbergen 
Ansträngningarna för att sälja bolaget kommer att intensifieras under året. Målsättningen är 
att delar av bolaget ska vara sålt senast vid utgången av 2013. Till dess att bolaget sålts 
fortsätter verksamheten att drivas i oförändrad form. 

Örebrokompaniet 
Örebrokompaniet är Örebros marknadsföringsbolag som samägs mellan kommun och 
näringsliv. Uppdraget är att leda och samordna marknadsföringen av platsvarumärket Örebro, 
både nationellt och internationellt. Inom bolaget ryms verksamhetsfälten varumärke, 
inflyttning, turism, möten, evenemang och värdskap. 

Utvecklingsbolag Örebro och Kumla 
Bolaget har till ändamål för sin verksamhet att äga och utveckla gemensamma bolag 
för Örebro och Kumla kommuner inom energi- och samhällsbyggnadsområdet samt 
att utveckla nya samarbetsformer och projekt mellan de två kommunerna inom 
energi- och samhällsbyggnadsområdet. 

Örebro kommun ska via Örebro Rådhus AB äga 80 procent och Kumla kommun 20 
procent av bolagets aktier. 

Bolaget ska under året utreda hur ett strukturerat arbete med att skapa en klimatfond 
kan ske. Fonden ska syfta till att vinstmedel från lönsamma klimatinsatser kan bidra 
till att andra viktiga klimatinsatser kan göras. 

Vindkraftbolag Örebro och Kumla 
Bolaget har till ändamål för sin verksamhet att planera, projektera och äga 
vindkraftverk i första hand inom Örebro län. 

Grundare av bolaget är Örebro och Kumla kommun, men bolaget är öppet för andra 
intressenter att köpa in sig i både inom privat och offentlig sektor. 
Utvecklingsbolaget ska äga Örebro och Kumla kommuns andel av vindkraftbolaget. 

Till Vindkraftbolaget ska ett vindkraftskooperativ bildas för privatpersoner och mindre 
företag (ekonomisk förening). 
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Genom bolagets arbete kommer Örebros kommun att uppnå målet att år 2020 vara 
självförsörjande på förnyelsebar el. 

Stadsnät Örebro och Kumla 
Stadsnät i Örebro AB och Stadsnät i Kumla AB slås ihop till ett gemensamt bolag 
genom att Stadsnät i Örebro AB köper Stadsnät i Kumla AB. Det gemensamma 
bolaget har till ändamål för sin verksamhet att skapa ett öppet och 
operatörsoberoende bredbandsnät i Örebro och Kumla kommuner för anslutning av 
kommunernas förvaltningar som även ger möjlighet för anslutning av alla företag, 
hushåll och andra organisationer i Örebro och Kumla kommuner. 

Utvecklingsbolaget ska äga 100 procent av stadsnätbolaget. 

Länsmusiken i Örebro AB 
Länsmusiken ska genom Svenska Kammarorkestern och övrig verksamhet bidra till invånarna 
i Örebro kommun och läns utveckling och livskvalitet. Verksamheten ska också bidra till 
bilden av Örebro stad och region som en attraktiv plats genom att erbjuda en professionell 
musikalisk verksamhet av hög konstnärlig kvalitet. 

Kulturen är nödvändig för möjligheten att konkurrera med andra städer om kreativa 
människor, om investeringar och tillväxt, om nya företag och nya invånare. Detta genomförs i 
första hand genom egen produktion av scenkonst inom musik, dans och musikteater på 
internationell nivå såväl i Örebro konserthus som nationellt och internationellt. 
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Investeringsprogram 2013-2016 

Kommunens långsiktiga driftbudgetutrymme ska styra nivån på investeringsprogrammet. 
Planeringsperioden är de närmaste fyra åren. 

Investeringsprogrammet ska beskriva vilka driftkostnadskonsekvenser som de planerade 
investeringarna får oavsett finansieringsalternativ (egen finansiering eller extern 
finansiering/förhyrning). Genom förbättrade rutiner och säkerställda underlag ska de 
förtroendevalda få ett fullgott underlag för prioriteringar inför beslut om 
investeringsprogrammet. 

Efter bolagiseringen av kommunens rörelsefastigheter utförs nästan inga 
fastighetsinvesteringar i kommunens regi. Huvuddelen av investeringarna utförs i stället av de 
kommunala bolagen. 

Investeringsbudget 2013-2015 2013 2014 2015 
Trafik och miljö 66,0 49,8 111,4 
Park och gator 24,0 31,2 44,0 
Fritid och kultur 10,6 7,5 7,0 
Inventarier 74,9 75,9 66,6 
IT-investeringar 95,5 77,9 53,8 

Skattefinansierad verksamhet, kommunal regi 271,0 242,3 282,8 

Bolagens investeringar för skattefinansierad 
verksamhet 377,3 410,2 238,0 

Totala investeringar för skattefinansierad verksamhet 648,3 652,5 520,8 

Taxefinansierad verksamhet 101,4 188,1 176,5 

Totala investeringar i kommunal regi 372,4 430,4 459,3 

Det är nämndernas ansvar att säkerställa att finansiering av ökade driftkostnader finns innan 
en investering/förhyrning påbörjas. Driftbudgetmedel för påbörjade objekt kommer inte att 
beviljas i efterhand. 
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Barn och utbildning 

Kommunstyrelsen beslutade i augusti 2012 om igångssättning av om- och tillbyggnad av 
Lundbyskolan liksom projekteringsstart för om- och tillbyggnad av Vintrosa skola och Lillåns 
skola 1-7. De ökade driftkostnader som dessa tre objekt genererar beräknas preliminärt till 10 
mnkr 2014, med helårseffekt 17 mnkr fr. o. m 2015. Beloppet har reserverats i den 
ekonomiska planen för perioden. 

I den ekonomiska planen har dessutom 30-35 mnkr årligen reserverats för 
driftkostnadsökningar som följer av volymökningen inom förskolan och senare under 
perioden även grundskolan. Medlen ska täcka såväl ökade driftkostnader för ny- och 
ombyggnad av förskolor som volymökningar inom befintlig verksamhet. I förslaget till 
investeringsprogram redovisas förslag till ny- och ombyggnader som genererar årliga 
driftkostnadsökningar på 26 resp. 28 mnkr åren 2013-2014. 

Utöver de investeringar där driftkostnadsökningarna finansieras av utökade driftbudgetramar 
redovisas även investeringsönskemål där programnämnd/driftnämnd själva står för 
driftkostnadskonsekvenserna inom befintlig driftbudgetram. Totalt uppgår dessa 
kostnadsökningar till 6 mnkr år 2013. 

Social välfärd 

Vård- och omsorg 
Inom vård- och omsorg pågår upprustning och ombyggnad av Hagagården och Tullhuset. För 
båda objekten finns medel reserverad centralt för de ökade driftkostnaderna som följer av 
dessa. 
I förslaget till investeringsprogram redovisas också en successiv översyn av vård- och 
omsorgsboende inkl ökat brandskyddsåtgärder. Åtgärderna är omfattande och beräknas öka 
driftkostnaderna med 8 mnkr år 2013 för att sedan öka till 20,5 mnkr år 2015. Resursbehovet 
för detta är inte hanterat i den ekonomiska planen och måste lösas innan igångsättning 
beviljas. 

Ytterligare ett nytt vård- och omsorgsboende redovisas med färdigställande under 2015. Inte 
heller för detta objekt finns i dagsläget finansiering för de ökade driftkostnaderna. 

De objekt där programnämnd/driftnämnd själva står för driftkostnadskonsekvenserna 
beräknas medföra ökade kostnader med 3,5 mnkr år 2013. Därefter bedömer programområdet 
att de föreslagna åtgärderna ska sänka kostnaderna med ca 4 mnkr. 

Socialtjänst 
Inom området socialtjänst redovisas endast objekt där nämnderna själva finansierar 
driftkostnaderna inom ram. Total driftkostnadsökning beräknas till ca 2 mnkr år 2013. 

LSS/funktionshindrade 
Inom området redovisas program för brandskyddsåtgärder inom gruppbostäder. 
Resursbehovet för detta är inte hanterat i den ekonomiska planen och måste lösas innan 
igångsättning beviljas. 
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I den ekonomiska planen har 34 mnkr reserverats 2013 för volymökningar inom LSS-
verksamheten. Medlen ska täcka såväl ökade driftkostnader för verksamhetsutbyggnad 
genom ny- och ombyggnader som andra kostnader som följer volymökningarna ( t.ex. daglig 
verksamhet). Detta innebär att en utbyggnadstakt av ca 2 gruppboenden per år klaras inom det 
avsatta utrymmet. 

Samhällsbyggnad 

Trafik, miljö, park och gator 
I den ekonomiska planen har 5 mnkr per år avsatts för att kompensera för ökade 
kapitalkostnader till följd av investeringar i gator, trafik, och parker. Under periodens första 
år 2013-2014 kan den föreslagna investeringsvolymen finansieras inom ramen för de 5 mnkr 
tillsammans med nämndernas egna avskrivningsmedel. Från och 2015 behöver dock 
investeringsnivån reduceras. 

Fritid, turism, kultur och medborgare 
Inom området finns två stora objekt (Tegelbruket och Idrottshuset) där driftkostnaderna 
finansieras genom ramförstärkningar och där medel finns avsatta i den ekonomiska planen. 
I programmet redovisas ytterligare objekt, bl. a fortsatt utbyggnad av konstgräsplaner, vilka 
förutsätter ramförstärkningar för driftkostnadsökningarna. För dessa finns dock ingen 
finansiering i den ekonomiska planen. Flera av objekten saknar dessutom i dagsläget en 
kostnadskalkyl. 

SM-veckan 2015 är föremål för särskild utredning för behandling i kommunstyrelsen. 

IT-investeringar 

Investeringsprocessen för IT har hittills inte hanterats på samma sätt som kommunens övriga 
investeringar. Örebro kommun ska bidra till en utveckling av e-samhället, och IT ses som en 
möjliggörare för utveckling av kommunens service. 

Ett förändringsarbete har påbörjats så att även investeringar inom IT ska hanteras av ansvariga 
nämnder enligt samma ordning som övriga investeringar. Det innebär att ansvarig nämnd i 
fortsättningen ska ange behov och ange vilken driftkostnadspåverkan förslaget har. 

För att kunna nyttja önskad funktionalitet i och effektivisera arbetssätt behöver prioriteringar i 
IT infrastrukturen gå före. Högst prioritet bland IT-investeringar har därför följande huvud
och delområden: 

Infrastrukturplattformen, med följande angelägna delar: 
– Mobil och extern åtkomst 
– Personlig information och åtkomst 
– Integrationer 
– Samarbetsforum och ”smart filhantering” 
– Autentisering för medborgare (eID) 
Möjliggöra för öppna data 
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Finansieringsprinciper för IT-investeringar är under utarbetande. Kommunledningskontoret 
får i uppdrag att bereda förslag om ändrade finansieringsprinciper för beslut i 
kommunstyrelsen. Sådant eventuellt beslut kommer att påverka omfördelning av kostnader 
enligt denna strategi med budget. 

Låneram för kommunkoncernen år 2013 
Ramen för kommunens samlade extern låneskuld bör vara 9 000 miljoner kronor år 2013. 
Detta är en ökning av låneramen med 1 000 miljoner kronor jämfört med år 2012. 

Kommunkoncernens externa låneskuld beräknas uppgå till 7 100 mnkr i bokslut för 2012. 
Utifrån aktuella investeringsplaner för kommunen och bolagen beräknas nyupplåningen under 
år 2013 uppgå till cirka 1 200 miljoner kronor och låneskulden 
– exklusive outnyttjade lånelöften - skulle därmed öka till ca 8 300 miljoner kronor. 

Behovet av nyupplåning under år 2013 beräknas preliminärt till 500 miljoner kronor för 
Örebrobostäder, 110 miljoner kronor för ÖBO Omsorgsbostäder, 250 mnkr för Örebroporten 
Fastigheter och 150 miljoner kronor för Futurum Fastigheter. Därutöver behöver nyupplåning 
ske med 190 miljoner kronor för ändrad finansiering av nuvarande koncerninterna lån, 
eftersom kommunens överskottslikviditet beräknas minska med 190 miljoner kronor under år 
2013. 

Kommunstyrelsen ska i mars 2013 fastställa koncerninterna låneramar för kommunens bolag 
under år 2013 utifrån bolagens låneskuld i bokslut 2012 och bolagens investeringsplaner för 
2013. 
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Uppdrag till nämnderna 

Prestationsbaserade ersättningar 
Programnämnderna ansvarar för att resursfördelningen så långt det är möjligt utgår från 
faktiskt utförda prestationer oavsett om verksamheten är konkurrensutsatt eller inte. 

När en verksamhet upphandlas eller om kundval erbjuds behövs en neutral och tydlig grund 
för hur resurserna fördelas. Ersättning till externa utförare ska fördelas på samma grunder som 
till en kommunal utförare. Inom berörda verksamheter krävs en resursfördelningsmodell som 
bygger på mer detaljerade bakgrundsfaktorer, volymmått och så vidare. 
Resursfördelningsmodeller fastställs och tillämpas av respektive programnämnd. 

Nämndernas program- och verksamhetsplaner 
Av denna Övergripande Strategi med Budget, (ÖSB) framgår planperiodens strategiska 
områden mot vilka nämnderna och bolagen ska sträva. 

Följande handlingsplaner ska därtill finnas med som en grund vid utformandet av nämndernas 
och bolagens åtaganden i program- och verksamhetsplaner. 

• Klimatplan, fastställd av fullmäktige. 
• Drogpolitisk handlingsplan, fastställd av fullmäktige. 
• Tillgänglighetsplan – En stad för alla, fastställd av kommunstyrelsen. 
• Handlingsplan för samverkan med det civila samhället, fastställd av kommundirektören. 
• Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan, fastställd av kommunstyrelsen. 

Inom en given total resursram är det extra viktigt att väga samman de olika delarna och 
eftersträva en verksamhetsplanering som svarar upp mot de strategiska områden, perspektiv 
och intresseområden på ett sätt som tillgodoser behoven av helhet. 

Nämnderna ansvarar för att uppfylla sin del av uppföljning och rapportering av verksamheten 
enligt kommunens uppföljningsrutiner. 

Servicegarantier 
Servicegarantier är kommunens verktyg för att ange för medborgarna vilken service
/kvalitetsnivå de kommunalt finansierade tjänsterna har. Servicegarantierna fastställs av 
programnämnderna. Programnämnderna svarar för att etablera, analysera, revidera, ta bort 
och lägga till garantier. 
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Uppföljning och analys 

Verksamhet och ekonomi följs upp och analyseras löpande och periodiskt. En analys som 
lyfter de väsentliga frågorna möjliggör en tydlig styrning. Uppföljningen inom kommunen ska 
visa måluppfyllelse samt även innehålla en analys över sambanden mellan vidtagna åtgärder 
och uppnådda resultat samt vilka förbättringsåtgärder som verksamheten planerar för 
kommande budgetår. Nämnderna ska rapportera sin uppföljning med prognos till 
kommunledningen var fjärde månad det vill säga efter april, augusti och december. 

Principer för resultatbedömning av nämndernas resultat 
Resultatbedömning görs utifrån indikatorernas utfall och tillhörande resultatanalys inom 
respektive målområde. Till kommunfullmäktige redovisas resultaten för de angivna 
målområdena, det samlade resultaten för strategiområdena, resultaten för god ekonomisk 
hushållning samt resultaten för respektive nämnd. Utifrån resultatbedömningen värderas 
sedan nämndernas överföring av ekonomiskt resultat mellan verksamhetsåren. 

Bedömningsgrunderna är uppbyggda utifrån nämndernas grunduppdrag via reglemente samt 
de fyra strategiska målen. Totalt är det tio delar som resultatredovisas enligt matrisen nedan. 
Inom resultaten ska effekter av internkontroll, genus- och klimatredovisning beaktas och 
inkluderas i resultatanalyserna. 

Ramavvikelse Verksamhetsuppdrag enligt reglemente Strategiska områden i ÖSB 2012-2014 

Intrapr Övr verks Process Brukare Ek/effekt Medarb Hållbar 

tillväxt 

Människors 

egenmakt 

Barn och ungas 

behov 

Trygg 

välfärd 

Internkontroll x1 x x x 

Genusredovisning x x x x x 

Klimatredovisning x x x 

Driftnämndernas resultatbedömning ligger till grund för överfört resultat mellan åren. 
Maximalt kan en nämnd få föra över 20 procent av det prövade överskottet eller maximalt 10 
% av prövat underskott. Vid underskott blir beräkningen omvänd vilket innebär att vid full 
måluppfyllelse så överförs inget resultat. Har nämnden däremot måluppfyllelse till hälften så 
överförs också hälften av det 10 procentiga underskottet. För intraprenader gäller att hela 
resultaten såväl underskott som överskott prövas mot verksamhetsresultaten. 

Nämndens måluppfyllelsegrad avgör det maximalt möjliga beloppet som kan överföras. Den 
procentuella grunden för resultatöverföringen värderas enligt följande: 

Ramavvikelse Verksamhetsuppdrag enligt reglemente Strategiska områden i ÖSB 2012-2014 

Intrapr Övr verks Process Brukare Ek/effekt Medarb Hållbar 

tillväxt 

Människors 

egenmakt 

Barn och ungas 

behov 

Trygg 

välfärd 

100% 20% el -10% 45% 15% 10% 10% 5% 5% 5% 5% 

1 Inom respektive fält som värderas ingår dessutom bedömning av de kriterier som är kryssmarkerade. 
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Mätning av måluppfyllelse 

Kommunfullmäktige följer upp de strategiska målområdena vid delår 2 samt vid bokslutet. 

Strategiområde 1: Hållbar tillväxt 

Örebro kommun ska verka för både tillväxt och minskad klimatpåverkan. Den hållbara 
tillväxten är central för att klara kommunens utmaningar i dag och imorgon. Örebro ska vara 
en kommun som anstränger sig för att företag ska kunna etablera sig, växa och utvecklas inom 
kommunen. Goda kommunikationer är en förutsättning för en fungerande vardag. 

Målområde 1 
Under perioden ska sysselsättningen öka. Örebro kommun stärker samverkan med 
näringslivet och genom nya arbetsformer ökas insatserna för fler jobb, praktikplatser och 
utbildningsplatser. Örebro kommun ska också tillsammans med sina grannkommuner 
utveckla vårt gemensamma arbetsmarknadsområde. Nyföretagandet ska öka och arbetet med 
att försörja näringsliv och offentlig sektor med rätt kompetens ska stärkas. Därutöver ska 
kommunen starta partnerskap tillsammans med näringsliv och andra offentliga aktörer. 

Så här mäter vi måluppfyllelse: 

Indikatorer för målområde 1:1 
Hållbar tillväxt arbete/utbildn/företag 
Sysselsättning 

Kv 
& 
M 

2011 Prognos 
2012 

Målvärde 
2013 

Andel kvinnor och män som gått vidare To 35 37 
till studier eller arbete efter K 35 37 
arbetsmarknadsåtgärd*, % varav 

M 34 38 

- Komjobb (60-80 platser) 42 61 50 

- Ungdomsanställningar 34 40 50 

- Instegsjobb 61 58 60 
-OSA (efter förändring 2012) 33 48 20 
- Övriga åtgärder 29 30 

Andel hushåll med sammanhängande 
försörjningsstöd i mer än sex månader 
*,% (Könsfördelningen avser endast ensam
hushåll) 

To 

K 

M 

49 

37 

63 

51 

38 

62 

minska 
med 0,5 
% 

* Anger verksamhetsindikator för god ekonomisk hushållning (GEH) 
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Indikatorer för målområde 1:1 
Hållbar tillväxt – arbete/utbildn/företag 
Kunskap och kompetens 

Kv 
& 
M 

2011 Prognos 
2012 

Målvärde 
2013 

Andel flickor och pojkar under 25 år 
som erbjudits stöd första dagen som 
arbetslös, % 

Antal kartläggningar med erbjudande 
om studie- och yrkesvägledning för 
ungdomar under 25 år 

Antal ungdomar under 25 år som 
remitteras till Vägvisaren från 
försörjningsstöd 

To 

F 
P 

tas fram 

To 
F 
P 

568 
302 
266 

570 öka 

To 
F 
P 

622 625 öka 

Andel flickor och pojkar i grundskolan 
som avslutar sina studier med minst 
godkänt betyg i alla ämnen *, % 

To 

F 

P 

75,0 

79,2 

70,9 

76,8 

80,6 

73,4 

80 

Andel kvinnor och män som påbörjar 
en eftergymnasial utbildning inom tre 
år efter avslutad gymnasieskola, % 

To 

K 

M 

44 

52,6 

39,4 

>45 öka med 
en halv 
procent
enhet 

Andel kvinnor och män som avslutar 
sina gymnasiestudier med godkänt 
betyg (exkl IV-programmet) *, % 

To 

K 

M 

93 

95 

91 

90 

90 

89 

94 

* Anger verksamhetsindikator för god ekonomisk hushållning (GEH) 
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Indikatorer för målområde 1:1 
forts. Entreprenörskap 

Kv 
& 
M 

2011 Prognos 
2012 

Målvärde 
2013 

Antal nya företag 911 >850 875 
-nystartade företag 
-företag startade de senaste åren som 
är äldre än sex månader 
Andel företagare som är nöjda med 
kommunens service* index av 100 69 

mäts ej 
2012 69 

Antal nystartade företag i regionen 1589 1500 över 1500 

Andel arbetslösa av befolkningen 16
64 år, i procent högre än riket 

0,8 rikets snitt rikets snitt 

Antal instegsjobb i kommunen, 
årsplatser 

64 80 80 

Antal startade partnerskap inom 
innovationsområdet 

- redovisas i 
årsredovisn. 

öka 

* Anger verksamhetsindikator för god ekonomisk hushållning (GEH) 

Målområde 2 
Klimatfrågan löser vi gemensamt – människor, myndigheter och företag. Örebro kommun ska 
arbeta för att minska sin klimatpåverkan och skapa förutsättningar för att medborgarna aktivt 
kan delta i det arbetet. 

Så här mäter vi måluppfyllelse: 

Indikatorer för målområde 1:2 
Hållbar tillväxt – klimat o miljö 

Kv 
& 
M 

2011 Prognos 2012 Målvärde 
2013 

Kommunens inköpta volymer av bensin 
och diesel 

- redovisas i 
årsredovisn. 

minska med 
0,5 % 

Kommunens elförbrukning i: 
lokaler, Gwh 
anläggningar, Gwh 

-
redovisas i 
årsredovisn. 
minskar 

minska 

Utnyttjandegraden av kommunens bilpool, 
andel av utnyttjade km i % 

76 81 90 

Andel inköpta ekologiska livsmedel, % 21 >21 27 

Matsvinn i verksamheterna, genomsnittlig 
andel i % 

- 20,7 minska med 
1% 

Andel återvunnet material i totala mängden 
hushållsavfall*, % 

54 >54 öka med 1% 

Luftkvalitén i city, antal överskridandedygn 34 redovisas i 
årsredovisn. 

minska 

Kommunala bolagens miljöinsatser, 
redovisning i text 

- redovisas i 
årsredovisn. 

öka 

* Anger verksamhetsindikator för god ekonomisk hushållning (GEH) 
Målområde 3 
De ska vara enkelt för medborgare och företag att ta och få kontakt med kommunen. Örebro 
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kommun ska vara öppen, tillgänglig och ge snabba svar. Kommunen ska arbeta för en enklare 
vardag för privatpersoner och företag, smartare och öppnare förvaltning som stödjer 
innovation och delaktighet samt högre kvalitet och effektivitet i verksamheten. 

Så här mäter vi måluppfyllelse: 

Indikatorer för målområde 1:3 
Hållbar tillväxt – kommunens service 

Kv 
& 
M 

2011 Prognos 2012 Målvärde 
2013 

Andel företag som inom en vecka efter 
begäran har fått ett möte med kommunen 

- redovisas i 
årsredovisn. 

80 

Andel företag som inom en månad har fått 
en handlingsplan för etablering, % 

<90 >90 95 

Andel medborgare (kvinnor och män) och 
företag som är nöjda med kommunens 
e-tjänster, % 

- redovisas i 
årsredovisn. 

>80 

Antal e-tjänster <15 >15 20 
Kommunens hemsida ska vara rankad 
bland de fem främsta, placering 

1:a redovisas i 
årsredovisn.t 

topp 5 

Andel medborgare (kvinnor och 
män)/företagare som är nöjda med 
kontakten med kommunen.*, index 

To 
K 
M 

57 
57 
57 

mäts ej 2012 58 

Antal klagomål >1 500 <1 000 800-1000 

* Anger verksamhetsindikator för god ekonomisk hushållning (GEH) 
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Målområde 4 
Goda kommunikationer är en förutsättning för en fungerande vardag för många. Örebro ska 
också verka för att kommunikationer till och från staden binder samman 
arbetsmarknadsregioner i Mellansverige. Den digitala infrastrukturen inom Örebro kommun 
ska utvecklas. 

Så här mäter vi måluppfyllelse: 

Indikatorer för målområde 1:4 
Hållbar tillväxt – kommunikationer 

Kv 
& 
M 

2011 Prognos 2012 Målvärde 
2013 

Kollektivtrafikens andel av 
arbetspendlingsresor*, % 

<12 18 20 

Restiden mellan Örebro och orterna i 
regionen (11 st) , minuter 

_ 101-12 
netto -11 

minska 

Resandefrekvens med stadstrafiken 7,8 -1,6 8 

Andel hushåll och företag som har tillgång 
till bredband 

- redovisas i 
årsredovisn. 

öka 

* Anger verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning (GEH) 
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Målområde 5 
Bästa möjliga resursutnyttjande ska eftersträvas inom den kommunala förvaltningen. Arbete 
med ständiga förbättringar ska prägla verksamhetens alla delar. Den kommunala ekonomin 
ska vara långsiktigt hållbar. Örebro kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med hög 
kvalitet på välfärden för medborgarna. 

Så här mäter vi måluppfyllelse: 

Indikatorer för målområde 1:5 
Hållbar tillväxt – effektivitet/utveckling 

Kv 
& 
M 

2011 Prognos 2012 Målvärde 
2013 

Lokalutnyttjande i kvm/brukare* - redovisas i 
årsredovisn. 

minska 

Andel omställningsyta i 
verksamhetslokaler*, % 

- redovisas i 
årsredovisn. 

max 3 

Korttidssjukfrånvaron för kvinnor och män, 
antal dagar per anställd* 

To 5,5 >5,5 5 
K 6,1 >6,1 minska 
M 4,5 >4,5 minska 

Verksamhetens ramavvikelse*, mnkr 41 -0,9 +/-0 

De kommunala bolagens samhällsnytta, 
redovisning i text 

- redovisas i 
årsredovisn. 

öka 

Andel utnyttjade friskvårdskuponger/
checkar, kvinnor resp män, % 

To 
K 
M 

>80 75 
75 
75 

lägst 75 
lägst 75 
lägst 75 

Andel som kan rekommendera kommunen 
som arbetsplats, i 
medarbetarundersökningen, kvinnor resp 
män, % 

To 

K 

M 

52 

54 

46 
mäts ej 2012 

öka 

öka 

öka 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad för 
anställda kvinnor resp män 

To 
K 
M 

94,7 
94,0 
97,2 

94,7 
94,0 
97,2 

95-98 

Antal utvecklingsprojekt i samverkan med 
olika forsknings miljöer 

- redovisas i 
årsredovisn. 

öka 

* Anger verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning (GEH) 
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Strategiområde 2: Människors egenmakt 

En människa som själv får vara aktiv i att forma sitt eget liv mår bra. En människa som har 
drivkraft att utveckla sig själv och sin omgivning ska få möjlighet till det. Örebro kommun 
ska bli bättre på att släppa lös den kraft som finns hos medborgare, som kan och vill bidra till 
kommunens utveckling. I Örebro får alla möjligheter. 

Målområde 1 
Människors möjlighet att påverka sin egen vardag ska öka. Örebro kommun ska stärka sin 
dialog med medborgarna inför politiska beslut. Medborgarnas möjlighet att välja utförare av 
olika tjänster ska öka. 

Så här mäter vi måluppfyllelse: 

Indikatorer för målområde 2:1 
Egenmakt – medborgare 

Kv 
& 
M 

2011 Prognos 2012 Målvärde 
2013 

Medborgarnas nöjdhet med inflytandet på 
kommunens verksamhet för kvinnor resp. 
män 

To 
K 
M 

41 
42 
40 

mäts ej 2012 42 

Antal alternativa utförare 

Barn o utbildning 
Samhällsbyggnad 
Social välfärd 

-

-
-

9 & 27 

ökar 

årsber 
årsber 
9 & 30 

öka 

Flickors resp pojkars upplevelse av 
inflytande och påverkan i skolan, så 5,8 
och år 2 i gymnasiet, andel i % 

så 5 
så 8 

år 2 

mäts ej mäts ej 2012 
öka 

Äldre kvinnors resp mäns upplevelse av 
inflytande och påverkan på vardagen, 
hemvård 

To 
K 
M 

68 
-
-

mäts ej 2012 lägst 80 

Upplevelse av inflytande och påverkan för 
kvinnor resp. män med behov av stöd enl 
SoL/LSS, % 

To 

K 
M 

- redovisas i 
årsredovisn. 

lägst 80 

Antal beslutsområden som har varit 
föremål för medborgardialog innan beslut 
fattas 

- ökar öka 

Genomförda insatser för medborgardialog, 
redovisning i text 

- ökar öka 

Antal vårdnadsbidrag, antal barn med 
bidrag 

365 <365 i nivå 

* Anger verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning (GEH) 
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Målområde 2 
Människors ojämlika livsvillkor i våra stadsdelar ska minska. Insatser för att utjämna 
skillnader och knyta ihop staden ska göras. Alla ska särskilt samverka för att utveckla 
stadsdelarna på väster. 

Så här mäter vi måluppfyllelse: 

Indikatorer för målområde 2:2 
Egenmakt – stadsdelar/staden 

Kv 
& 
M 

2011 Prognos 2012 Målvärde 
2013 

Kvinnors resp mäns ohälsomått ers 
ohälsotal efter utbildningsnivå, 
bakgrund, härkomst 

To 

K 
M 

8,6 
5,1 

redovisas i 
årsredovisn. minska 

Segregationsindex 40,5 redovisas i 
årsredovisn. 

minska 

Andelen förvärvsarbetande kvinnor 
resp män, för kommunen och per 
bostadsområde, % (redovisningsår) 

To 
K 
M 

76,6 
75,3 
77,9 

ca 78 
76,8 
79,1 

öka 
öka 
öka 

Sammanräknad förvärvsinkomst för 
kvinnor resp män, tkr 

K 
M 

223,1 
275,4 

226 
279 

öka 
öka 

Kommunala bolagens sociala insatser 
riktade till kvinnor resp män, 
redovisning i text 

- redovisas i 
årsredovisn. 

öka 

* Anger verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning (GEH) 
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Målområde 3 
En meningsfull fritid med möjligheter till eget engagemang bidrar till livskvalitet. Örebro 
kommun tar ansvar för att förenings- och kulturlivet fortsätter att utvecklas. Samverkan med 
det civila samhället ska stärkas. 

Så här mäter vi måluppfyllelse: 

Indikatorer för målområde 2:3 
Egenmakt – civila samhället 

Kv 
& 
M 

2011 Prognos 2012 Målvärde 
2013 

Andel kvinnor resp män bland 
medborgarna som är nöjda med 
fritidsutbudet i Örebro, index av 100 

To 
K 

M 

69 
71 

68 

mäts ej 2012 70 

Andel kvinnor resp män bland 
medborgarna som är nöjda med 
idrottsverksamheten, index av 100 

To 
K 
M 

61 
61 
61 

mäts ej 2012 66 

Andel kvinnor resp män bland 
medborgarna som är nöjda med 
kulturverksamheten, index av 100 

To 
K 
M 

67 
66 
68 

mäts ej 2012 67 

Andel aktiva i idrottsförening eller annan 
förening, flickor/kvinnor, pojkar/män, 
skolår,7 och 9 samt år 2 på gymnasiet, % 

så 7 
så 9 

år 2 

-
-

-

f73/p83 
f74/74 

f65/p64 

i nivå 

Föreningarnas nöjdhet med kommunens 
samverkan, % 

- redovisas i 
årsredovisn. 

lägst 80 

Insatser i korthet till kvinnor resp män i 
samverkan med civila samhället (gäller 
även bolagen) 

- redovisas i 
årsredovisn. 

tas fram 

Antal föreningar som tecknat 
överenskommelse med kommunen 

>90 >200 250 

Antal timmar fritidsgårdarna är öppna 
efter skoltid, tim/vecka exkl lov 

<210 212 215 

* Anger verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning (GEH) 
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Målområde 4 
Örebro kommun ska verka för alla människors lika värde. All form av diskriminering ska 
motarbetas inom Örebro kommun. Kommunen ska verka för stärkt jämställdhet och att de 
mänskliga rättigheterna respekteras och efterlevs inom verksamheten. 

Så här mäter vi måluppfyllelse: 

Indikatorer för målområde 2:4 
Egenmakt – lika värde 

Kv 
& 
M 

2011 Prognos 2012 Utfall 
2012 

Målvärde 
2013 

Andel flickor resp pojkar som anser 
att mobbing eller annan kränkande 
behandling inte förekommer på 
skolan, andel i % 

så 7 

så 9 

år 2 

-

-

-

mäts ej 
2012 

öka 

öka 

öka 

Andel kvinnliga resp manliga 
medarbetare som personligen under 
det senaste året varit utsatta för 
mobbing, andel i % 

To 

K 
M 

8 
-
-

mäts ej 
2012 

lägre än 5 

Antal verksamheter som är säkrade 
utifrån jämställd service för kvinnor 
och män 

- < 5 20 

* Anger verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning (GEH) 
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Strategiområde 3: Barns och ungas behov 
Alla barn förtjänar en bra barndom och en trygg och utvecklande skolgång. Genom tidiga 
insatser och arbete för att förebygga - såväl fysisk som social och psykisk ohälsa - kan fler 
barn och unga få en bra uppväxt och ett mer hälsosamt liv. En faktor som har stor och negativ 
effekt på barn och ungas uppväxt är barnfattigdom. Genom samordnade insatser från olika 
samhällsaktörer ska alla barns möjligheter till goda uppväxtvillkor stärkas. 

Målområde 1 
Alla barn och ungdomar ska ges förutsättningar att klara godkända resultat i skolan. Barn och 
ungas välmående ska stärkas, med särskilt fokus på unga tjejer. 

Så här mäter vi måluppfyllelse: 

Indikatorer för målområde 3:1 
Barns/ungas behov – uppväxtvillkor 

Kv 
& 
M 

2011 Prognos 2012 Målvärde 
2013 

Andel flickor resp pojkar som uppnått 
målen enligt nationella prov eller betyg 
skolår 3, 6 och 8 i skolorna, kommunala 
och friskolor*, % 

så 3 
så 6 
så 8 

-
-
-

redovisas i 
årsredovisn. 
f79/p75 

mer än 85 

Andel flickor resp pojkar som upplever 
stress i skolan, % så 7 

så 9 
år 2 

f26/p11 
f51/p26 
f63/p27 

mäts ej 2012 ej högre än 
25 

Andel flickor resp pojkar i skolår 7 
och 9 samt år 2 i 
gymnasieskolan som ofta/alltid känner sig 
nedstämd, % 

så 7 
så 9 
år 2 

f16/p6 
f21/p8 

f25/p12 

mäts ej 2012 ej högre än 
20 

Andel flickor och pojkar som säger att de är 
trygga/ inte känner sig rädda eller hotade i 
skolan 

så 7 
så 9 
år 7 

f78/p87 
f77/p88 
f81/p91 

mäts ej 2012 mer än 80 

Andel elever med 
modersmålsundervisning, % 

To 
F 
P 

60 
62 
58 

<60 
62 

<58 
öka 

* Anger verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning (GEH) 
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Målområde 2 
Förskolan i Örebro kommun ska hålla högsta kvalitet. Förskolan ska vara en trygg plats för 
barnen, med god omsorg och god pedagogisk verksamhet. 

Så här mäter vi måluppfyllelse: 

Indikatorer för målområde 3:2 
Barns/ungas behov – förskola 

Kv 
& 
M 

2011 Prognos 2012 Målvärde 
2013 

Andel föräldrar som är nöjda med 
barnomsorgen, % 

2010 

89 
mäts ej 2012 läsgt 80 

Andel anställda kvinnor och män som är 
förskollärare 

K 
M 

tot 63 61,2 
66,7 

öka 

resp barnskötare, % K 
M 

tot 37 38,8 
32,9 

Gruppstorlek 17,3 16,9 16,8 
Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan 5,4 5,2 minska 

* Anger verksamhetsindikator för god ekonomisk hushållning (GEH) 

Målområde 3 
Örebro kommun har ett ansvar för att kompensera barns ojämlika uppväxtvillkor. 
Barnfattigdomen ska minska och alla barn ska känna att de har en meningsfull fritid. 
Kommunen ska tillsammans med föreningslivet, näringslivet och de kommunala bolagen 
verka för att fler barn och ungdomar får en meningsfull fritid. 

Så här mäter vi måluppfyllelse: 

Indikatorer för målområde 3:3 Barns/ungas 
behov – fritid 

Kv 
& 
M 

2011 Prognos 2012 Målvärde 
2013 

Barnfattigdomsindex 15,2 redovisas i 
årsredovisn. 

minska 

Antal timmar fritidsgårdarna är öppna efter 
skoltid, tim/vecka exkl lov 

<210 212 215 

Antal verksamheter riktade mot flickor 
resp pojkar, 10-12 år, antal 

To 
F 
P 

- redovisas i 
årsredovisn. 

öka 

Andel föräldrar som är nöjda med 
fritidshemmens verksamhet, % 

82 mäts ej 2012 lägst 80 

Andel elever som är nöjda med sitt 
fritidshem, % 

92 mäts ej 2012 lägst 80 

Antal ferieplatser (inkl bolagen) fördelade 
på flickor resp pojkar 

To 
F 
P 

- redovisas i 
årsredovisn. 

öka 

Antal kolloplatser fördelade på flickor resp 
pojkar, antal 

To 
F 
P 

488 
256 
232 

440 
235 
205 

450 

* Anger verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning (GEH) 
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Strategiområde 4: Trygg välfärd 

Välfärdsinsatser i en kommun skapar kvalitet för enskilda människor. Det skapar också 
kvalitet för samhället som helhet – då stärks hela Örebro. Örebro kommun ska vara en stad 
där människor vill växa upp, arbeta och bli gamla. Då krävs en trygg välfärd så att 
människornas upplevda trygghet ökar. 

Målområde 1 
Örebro erbjuder en trygg och god omsorg för alla äldre och människor i behov av stöd. 
Möjligheterna att för brukare av kommunens välfärdstjänster att själva påverka sin vardag ska 
öka och kvaliteten på omsorgen ska höjas. 

Så här mäter vi måluppfyllelse: 

Indikatorer för målområde 4:1 
Trygg välfärd – omsorg 

Kv 
& 
M 

2011 Prognos 2012 Målvärde 
2013 

Kvinnors resp mäns upplevelse av trygg 
och god omsorg, andel i % 

- Nöjda med trygghet, hemvård, index 

- Upplevelse av trygg och god omsorg, 
stöd till funktionshindrade andel i % 

To 
K 
M 
T 
K 
M 

- 92 

lägst 80 

90 
93 

85-100 
85-100 

Resultaten från öppna jämförelser hos 
samtliga utförarenheter inom vård och 
omsorg: - sociala 
aktiviteter - måltider 
- inflytande 

- redovisas i 
årsredovisn. 

förbättras 

Brukartiden i hemvården för kvinnor resp 
män*, % 

To 
K 
M 

47 >50 60 

Andel rambeslut för kvinnor resp män, % To 
K 
M 

100 
100 
100 

100 
100 
100 

tas bort 2013 

Antal utförare enligt LOV 27 30 30 

Andel kvinnor resp män som gör aktiva 
val inom LOV 

To 
K 
M 

- redovisas i 
årsredovisn. 

öka 

Andel uppnådda servicegarantier 0-100 0-100 lägst 90 
* Anger verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning (GEH) 

78
 



 

 

  
                

          
 

     
 

     
     

         
        
 

    
 

         
 

 

       
  

     

   
     

     
       

     

   
    

     
     

    

   

     
               

       

    

       
 

       

      
  

       

        
 

   
                

           
             

 
     

 
       

  
         
        
 

    
 

  
  

     
      

  

    

       
 

        

     
     

      
    

     

 

     
    

      
 

 

        

Målområde 2 
En god tillgång på bostäder är en förutsättning för att Örebro kommun ska kunna fortsätta att 
växa. Kommunen ska underlätta så att fler bostäder kan byggas. 

Så här mäter vi måluppfyllelse: 

Indikatorer för målområde 4:2 
Trygg välfärd – bostäder 

Kv 
& 
M 

2011 Prognos 2012 Målvärde 
2013 

Antal nyproducerade bostäder - redovisas i 
årsredovisn. 

öka 

Andel studenter som har fått bostad vid 
terminsstart, % 

<100 <100 öka 

Ej verkställda bostadsbeslut för kvinnor 
resp män, vård och omsorg*, antal 

Ej verkställda bostadsbeslut för kvinnor 
resp män med funktionsnedsättning*, antal 

To 
K 
M 

T 
K 
M 

11 

17 
7 

10 

<11 

18 

ej över 10 

Antal hemlösa 
kvinnor , andel i % resp 
män, andel i % 

K 
M 

663 
188 
459 

mäts ej 2012 minska 

Antal lägenheter i äldre- och senior- och 
trygghetsbostäder 

1 206 1 206 öka 

Antal permanenta platser i vård- och 
omsorgsboende, platser 

1 053 1 053 öka 

* Anger verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning (GEH) 

Målområde 3 
Örebro ska vara en trygg kommun för kvinnor, män och barn. Stadsmiljön ska utvecklas så att 
tryggheten ökar och de kommunala verksamheterna ska verka för att understödja 
medborgarnas trygghet. Kommunen ska vara en viktig aktör i det brottsförebyggande arbetet. 

Så här mäter vi måluppfyllelse: 

Indikatorer för målområde 4:3 Trygg välfärd – 
trygghet 

Kv 
& 
M 

2011 Prognos 2012 Målvärde 
2013 

Andel trygga medborgare, kvinnor resp 
män i Örebro, index NRI 

To 
K 
M 

51 
45 
56 

mäts ej 2012 öka 

Totalt antal anmälda brott per 100 000 
invånare 

15 487 < 15 400 minska 

Antal anmälda våldsbrott per 100 000 T 1 063 <1 063 minska 
invånare, kvinnor resp män K 

M 
Trygghetsåtgärder i samverkan med andra 
aktörer, redovisning i text 

- redovisas i 
årsredovisn. 

öka 

* Anger verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning (GEH) 
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Ansvar, roller och organisation 
Den politiska styrningen sker genom beslutsfattande i fullmäktige, styrelser och nämnder. 
Grundläggande ansvarsfördelning mellan olika organ framgår av kommunallagen och 
aktiebolagslagen. Uppdrag och ansvarsfördelningen för de politiska organen i Örebro 
kommun framgår av kommunens reglementen. Bolagen styrs av ägardirektiv och 
bolagsordningar. 

Tjänstemannaledningens uppdrag är att ansvara för beredning och verkställighet av politiska 
beslut. Hur detta ska ske regleras bland annat i delegationsordningar och kommunens 
styrdokument. 

Politiska organ 

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar i ärenden av principiell betydelse för kommunen och fastställer 
vision, långsiktiga mål och strategiska utvecklingsområden samt övergripande program och 
planer, framför allt kommunens budget och översiktsplan. Fullmäktige anger i samband med 
budget även uppdrag och konkreta mål för kommande år och följer upp dessa. Fullmäktige 
lägger fast reglementen, bolagsordningar och ägardirektiv samt beslutar i frågor om 
ansvarsfrihet. Fullmäktige fastställer delårsrapporter och årsredovisning och beslutar om 
ansvarsfrihet för styrelsen och nämnderna. Revisionen granskar på fullmäktiges uppdrag om 
kommunens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt, effektivt och säkert sätt. 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen ansvarar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning samt 
utövar uppsikt över nämnder och bolag. Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens 
samlade verksamhet. De svarar också för planering och uppföljning av kommunens, de 
kommunala bolagens samt kommunalförbundens med flera ekonomi och verksamhet. 
Kommungemensam utveckling sker även med stöd av tre programnämnder. 
Kommunstyrelsen rapporterar till Kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsens utskott för Näringsliv och Tillväxt 
Kommunstyrelsens utskott för Näringsliv och Tillväxt ansvarar för att bereda ärenden till 
kommunstyrelsen. De ansvarar också för att fatta beslut inom områdena näringsliv och 
marknadsföring av kommunen, frågor kring mänskliga rättigheter, samverkan med civila 
samhället, internationella frågor, universitet, forskning och utveckling, klimatfrågor samt 
förtur till kommunens tomtkö. Utskottet rapporterar till Kommunstyrelsen. 

Programnämnder 
De tre programnämnderna är Barn och utbildning, Social välfärd samt Samhällsbyggnad. 
Programnämnderna har ett utvecklingsuppdrag inom sitt programområde. Deras uppgift är att 
säkerställa en samlad utveckling och se till att en uppföljning sker inom respektive område 
enligt de mål, ramar och direktiv som anges av kommunfullmäktige och kommunstyrelse. 
Programnämndernas uppdrag är att inom sitt område planera, tilldela resurser och ha uppsikt 
över verksamheterna och säkerställa att medborgarna erbjuds kommunal service på lika 
villkor oavsett utförare av tjänsten. 

Programnämnderna har också ansvar att följa samhällsutvecklingen och ta de initiativ som 
krävs för en långsiktigt hållbar utveckling och god ekonomisk hushållning. De svarar också 
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för att upprätthålla en god kontakt och dialog med medborgarna i syfte att bedöma behov och 
identifiera behov av utvecklingsinsatser. Nämnderna svarar också för att det finns 
kvalitetsledningssystem för respektive verksamhetsområde. De fastställer servicegarantier och 
svarar för resurstilldelning till driftnämnder och externa utförare. Programnämnderna 
rapporterar till Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige. 

Driftnämnder 
Driftnämnderna svarar för en samlad verksamhetsstyrning och uppföljning inom sitt 
ansvarsområde enligt mål, uppdrag och resurstilldelning som ges av kommunfullmäktige, 
kommunstyrelse och programnämnd. Nämnden har ett ansvar att inom sitt 
verksamhetsområde arbeta med en systematisk verksamhetsutveckling och god ekonomisk 
hushållning. Ansvar och befogenheter delegeras till lägsta effektiva nivå. Nämnderna ska ha 
god kontakt och dialog med medborgare och brukare inför större beslut samt genomföra 
regelbundna uppföljningar bland brukare om uppfattningen av tjänsternas utförande. 
Driftnämnderna rapporterar till respektive programnämnd och 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige. 

Bolagsstyrelserna 
Varje helägt företag har ett kommunalt uppdrag i sin bolagsordning och är en del av 
kommunens koncern. Styrelsen svarar för en affärsmässig och samlad verksamhetsstyrning 
och uppföljning inom sitt ansvarsområde enligt mål, uppdrag och ägardirektiv som ges av 
kommunfullmäktige och moderbolag. Styrelsen har ett ansvar att arbeta med en systematisk 
verksamhetsutveckling och god ekonomisk hushållning. Styrelsen ska genomföra regelbundna 
uppföljningar bland brukare/kunder om uppfattningen av tjänsternas utförande. Styrelsen 
rapporterar till moderbolaget, Örebro Rådhus AB. 

Tjänstemannaledning 
Kommundirektören är kommunens högste ledande tjänsteman och är chef för 
programdirektörer, förvaltningschefer och för kommunledningskontoret samt VD i 
kommunens moderbolag. Kommundirektören svarar för beredning och verkställighet av 
övergripande karaktär samt svarar för uppföljningen för hela den kommunala verksamheten. I 
uppdraget ligger att leda och utveckla organisationen. Kommundirektören ska utveckla en 
helhetssyn för verksamheten och samordna programdirektörer, förvaltningschefer och 
bolagschefer inom kommunkoncernen. Kommundirektören rapporterar till Kommunstyrelsen. 

Chefstjänstemännen ansvarar för att ta fram underlag och bereda ärenden för beslut samt att 
verkställa fattade beslut. Varje ledande tjänsteman har i sitt uppdrag ett ansvar att agera 
strategiskt, taktiskt och operativt och tjänstemannaledningen har ett gemensamt uppdrag att 
utveckling av kommunen utförs på de tre nivåerna. 
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Bilaga 1:
 
Indikatorer för Kommungemensamma verksamheter 2013
 
Nedan redovisas vilka indikatorer som kommer att resultatbedömas under 2013 för 
Kommunstyrelsens kommunövergripande uppdrag samt för egen verksamhet, 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden samt för programnämndernas gemensamma 
uppdrag. Programnämnderna ansvarar för att i sin programplan besluta om relevanta 
indikatorer och målvärden för driftnämnderna att arbeta mot. Programnämndernas beslut 
utgör grunden för resultatbedömningen av driftnämnderna för 2013. 

Kommungemensamma verksamheter 

Kommunstyrelsen 
Indikator Målvärde 

2013 
Målområde 

Kommunövergripande - processansvar 
Antal nya företag: nystartade företag samt företag startade senaste 
åren som är äldre än sex månader 

875 Hållbar tillväxt 
1:1 

Andel företagare som är nöjda med kommunens service* index 69 Hållbar tillväxt 
1:1 

Antal nystartade företag i regionen över 1 500 Hållbar tillväxt 
1:1 

Antal startade partnerskap inom innovationsområdet öka Hållbar tillväxt 
1:1 

Utnyttjandegraden av kommunens bilpool, % 90 Hållbar tillväxt 
1:2 

Kommunens elförbrukning i: lokaler och anläggningar, Gwh minska Hållbar tillväxt 
1:2 

Luftkvalitén i city, antal överskridandedygn minska Hållbar tillväxt 
1:2 

Andel företag som inom en vecka efter begäran fått ett möte med 
kommunen, % 

80 Hållbar tillväxt 
1:3 

Andel företag som inom en månad fått en handlingsplan för 
etablering % 

95 Hållbar tillväxt 
1:3 

Andel medborgare (kvinnor och män) och företag som är nöjda med 
kommunens e-tjänster, % 

lägst 80 Hållbar tillväxt 
1:3 

Andel medborgare (kvinnor och män)/företagare som är nöjda med 
kontakten med kommunen.*, index 

58 Hållbar tillväxt 
1:3 

Antal klagomål 800-1 000 Hållbar tillväxt 
1:3 

Andel hushåll och företag som har tillgång till bredband, % öka Hållbar tillväxt 
1:4 

Korttidssjukfrånvaron för kvinnor och män, antal dagar per 
anställd* 

max 5 Hållbar tillväxt 
1:5 

Andel utnyttjade friskvårdskuponger, kvinnor resp män, % lägst 75 Hållbar tillväxt 
1:5 

Andel som kan rekommendera kommunen som arbetsplats, i 
medarbetarundersökningen, kvinnor resp män, % 

öka Hållbar tillväxt 
1:5 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad för anställda kvinnor resp män, 
% 

95-98 Hållbar tillväxt 
1:5 
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Kvinnors resp mäns, med behov av stöd, upplevelse av inflytande 
och påverkan, % 

lägst 80 Egenmakt 2:1 

Antal beslutsområden som har varit föremål för medborgardialog 
innan beslut fattas 

öka Egenmakt 2:1 

Kvinnors resp mäns ohälsotal efter utbildningsnivå, bakgrund, 
härkomst 

minska Egenmakt 2:2 

Segregationsindex minska Egenmakt 2:2 
Andelen förvärvsarbetande kvinnor resp män, för kommunen , % öka Egenmakt 2:2 
Sammanräknad förvärvsinkomst för kvinnor resp män, tkr öka Egenmakt 2:2 
Antal verksamheter som är säkrade utifrån jämställd service för 
kvinnor och män 

20 Egenmakt 2:4 

Barnfattigdomsindex minska Barns/ungas 
behov 3:3 

Indikator Målvärde 
2013 

Målområde 

Kommunledningskontorets verksamhet 
Utnyttjandegraden av kommunens bilpool öka Hållbar tillväxt 

1:2 
Antal e-tjänster 20 Hållbar tillväxt 

1:3 
Kommunens hemsida ska vara rankad bland de fem främsta, 
placering 

topp 5 Hållbar tillväxt 
1:3 

Antal klagomål (KS-diarie) mätas 
Verksamhetens ramavvikelse*, mnkr +/- 0 Hållbar tillväxt 

1:5 
Andel utnyttjade friskvårdskuponger, kvinnor resp män, % lägst 75 Hållbar tillväxt 

1:5 
Andel som kan rekommendera kommunen som arbetsplats, i 
medarbetarundersökningen, kvinnor resp män, % 

över 
kommunsnit 

t 
Hållbar tillväxt 
1:5 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad för anställda kvinnor resp män, 
% 

95-98 Hållbar tillväxt 
1:5 

Antal beslutsområden som har varit föremål för medborgardialog 
innan beslut fattas öka 

Egenmakt 2:1 

Genomförda insatser för medborgardialog, redovisning i korthet öka Egenmakt 2:1 
Antal verksamheter som är säkrade utifrån jämställd service för 
kvinnor och män 2 Egenmakt 2:4 
* Anger verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning (GEH) 

83
 



 

 

 
 

  
 

 

        
 

        
 

     
 

       
 

          
 

       
      

 
   

  

          
         

   
 

 
 

  
           

          
    

        
   

 
 

  

          
        

  
 

  
  

          
           

    
 

  
  

          
          
 

    

               
            
              

        
 

    

        
 
 

Programnämnderna
 

Indikator Målvärde 
2013 

Målområde 

Antal startade partnerskap inom innovationsområdet öka Hållbar tillväxt 
1:1 

Andel inköpta ekologiska livsmedel, % öka Hållbar tillväxt 
1:2 

Antal klagomål mätas Hållbar tillväxt 
1:3 

Verksamhetens ramavvikelse*, mnkr +/- 0 Hållbar tillväxt 
1:5 

Antal utvecklingsprojekt i samverkan med olika forskningsmiljöer öka Hållbar tillväxt 
1:5 

Medborgarnas nöjdhet med inflytandet på kommunens verksamhet 
för kvinnor resp. män , % lägst 80 

Egenmakt 2:1 

Antal alternativa utförare ( *mätas inom BoU) Öka* Egenmakt 2:1 
Antal verksamheter som är säkrade utifrån jämställd service för 
kvinnor och män öka Egenmakt 2:1 
Kvinnors resp mäns, med behov av stöd enligt SoL och LSS, 
upplevelse av inflytande och påverkan , % (gäller endast SoV) 

lägst 80 Egenmakt 2:1 

Antal beslutsområden som har varit föremål för medborgardialog 
innan beslut fattas öka 

Egenmakt 2:1 

Genomförda insatser för medborgardialog, redovisning i korthet öka Egenmakt 2:1 
Andel aktiva i idrotts- eller annan förening, flickor/kvinnor, 
pojkar/män, % i nivå 

Egenmakt 2:3 

Föreningarnas nöjdhet med kommunens samverkan, % lägst 80 Egenmakt 2:3 
Insatser i korthet till kvinnor resp män i samverkan med civila 
samhället (gäller även bolagen) tas fram 

Egenmakt 2:3 

Antal föreningar som tecknat överenskommelse med kommunen 250 Egenmakt 2:3 
Antal lägenheter i äldre- och senior- och trygghetsbostäder ( ej 
BoU) 

öka Trygg välfärd 4:2 

Andel trygga medborgare, kvinnor resp män i Örebro, index NRI öka Trygg välfärd 4:3 
Totalt antal anmälda brott per 100 000 invånare minska Trygg välfärd 4:3 
Antal anmälda våldsbrott per 100 000 invånare, kvinnor resp män minska Trygg välfärd 4:3 
Trygghetsåtgärder i samverkan med andra aktörer, redovisning i 
korthet 

öka Trygg välfärd 4:3 

* Anger verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning (GEH) 
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Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd
 

Indikator Målvärde 
2013 

Målområde 

Andel kvinnor och män som gått vidare till studier eller 
arbete efter arbetsmarknadsåtgärd*, % varav för: 
Komjobb 
Ungdomsanställningar 
Instegsjobb 
OSA 
Övriga arbetsmarknadsåtgärder 

50 
50 
60 
20 
30 

Hållbar tillväxt 1:1 

Andel hushåll med sammanhängande försörjningsstöd i mer 
än sex månader *, % 

Minska med 
0,5% 

Hållbar tillväxt 1:1 

Andel flickor och pojkar under 25 år som erbjudits stöd 
första dagen som arbetslös, % 
 Antal kartläggningar med erbjudande om studie- och 

yrkesvägledning för ungdomar under 25 år. 
 Antal ungdomar under 25 år som remitteras till 

Vägvisaren från försörjningsstöd. 

tas fram 

öka 

öka 

Hållbar tillväxt 1:1 

Andel kvinnor och män som påbörjar en eftergymnasial 
utbildning inom tre år efter avslutad gymnasieskola, % 

Hållbar tillväxt 1:1 

Andel kvinnor och män som avslutar sina gymnasiestudier 
med godkänt betyg*, % 

Hållbar tillväxt 1:1 

Andel arbetslösa av befolkningen 16-64 år, % rikets snitt Hållbar tillväxt 1:1 
Antal instegsjobb i kommunen 80 Hållbar tillväxt 1:1 
Andel inköpta ekologiska livsmedel, % öka Hållbar tillväxt 1:2 
Matsvinn i verksamheterna, % minska Hållbar tillväxt 1:2 
Andel återvunnet material i totala mängden hushållsavfall*, 
% 

öka Hållbar tillväxt 1:2 

Antal klagomål mätas Hållbar tillväxt 1:3 
Lokalutnyttjande i kvm/brukare* i nivå Hållbar tillväxt 1:5 
Korttidssjukfrånvaron för kvinnor och män i antal dagar per 
anställd* max 4 Hållbar tillväxt 1:5 
Verksamhetens ramavvikelse*, mnkr + /- 0 Hållbar tillväxt 1:5 
Andel utnyttjade friskvårdskuponger, kvinnor resp män, % lägst 75 Hållbar tillväxt 1:5 
Andel som kan rekommendera kommunen som arbetsplats, 
i medarbetarundersökningen, kvinnor resp män, % 

Över 
kommunsnitt Hållbar tillväxt 1:5 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad för anställda kvinnor 
resp män, % 

över 98 
Hållbar tillväxt 1:5 

Insatser i korthet till kvinnor resp män i samverkan med 
civila samhället tas fram Egenmakt 2:3 
Antal verksamheter som är säkrade utifrån jämställd service 
för kvinnor och män öka Egenmakt 2:4 
Antal ferieplatser inkl bolagen fördelade på flickor resp 
pojkar 

öka Barns/ungas behov 3:3 

* Anger verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning (GEH) 
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Bilaga 2:
 
Driftbudgetramar 2012,
 
förändringar i förhållande till budget 2011
 

Barn och utbildning
 

Budget 2012 2 541,0 

Reduktion för sänkt PO 
Ökad undervisning i matematik 
Betyg åk 6 
Volymökning förskola, skola 
Specialskolor, ändrad statlig finansiering 
Nattomsorg 
Kvalitetsutveckling barn och ungdom 
Naturskola, Komtek, entreprenörskap i skola 

-7,4 
3,5 
0,8 

30,0 
15,0 
5,0 
5,0 
2,1 

Utökat generellt statsbidrag 
Utökat generellt statsbidrag 

varav 2 mnkr engångsbelopp 2013 

Engångsbelopp 2013 
Engångsbelopp 2013 

Avgår engångsbelopp 2012 

Överfört resultat 2011 
TA juni 2012 
Engångsersättning Gumaeliusskolan inre underhåll 
mm 

-4,7 
-4,9 

-0,4 

Ram 2013 2 585,0 

Social välfärd
 

Budget 2012 2 325,3 

Reduktion för sänkt PO 
Kallelselarm 
Hagagården 
Tullhuset, under ombyggnad 
Tullhuset, omställning 
Volymökning funktionshindrade 
Vård och omsorg 
Socialtjänst 
Familjecentral Vivalla 
Insatser mot ungas psykiska ohälsa 
Bostadsanpassning 
Omvårdnadslyft, vikariekostnad 
Barnahus 

-6,8 
2,3 

23,8 
-21,1 

1,5 
34,0 
2,6 
4,4 
0,3 
0,9 
1,5 
1,8 
0,3 

Engångsbelopp 2013 
Engångsbelopp 2013 
Engångsbelopp 2013 

Avgår engångsbelopp 2012 

Överfört resultat 2011 
TA juni 2012 
Treserva, projektmedel 
Seniorfestival, projektmedel 

-15,9 
-5,0 

-11,5 
-0,3 

Kvar i budget 2013: 1,5 mnkr 

Ram 2013 2 338,1 
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Samhällsbyggnad
 

Budget 2012 655,4 

Reduktion för sänkt PO 
Idrottshuset, ökad hyra efter renovering 
Tegelbruket, ökad hyra 
Grev Rosengatan, kap kostnad 
Open Art, projektmedel 
Tillsyn enligt ny bygglag 
Ökade kapitalkostnader enligt investeringsprogram 
Fritidsgårdar, ökade öppettider 
Sommarpaket, barnaktiviteter 
Träd och parker 
Teckenspråkshuvudstad, stimulansmedel 

-1,8 
7,0 
8,7 
2,2 
3,7 
1,3 
5,0 
2,0 
2,0 
0,5 
0,5 

Engångsbelopp 2013 
Engångsbelopp 2013 
Engångsbelopp 2013 

Avgår engångsbelopp 2012 

Överfört resultat 2011 
TA juni 2012 
Kombiterminal, projektmedel 
Storstenshöjden, entreprenad 
Ersättning Jumbotron, Behrn Vinter 

-2,3 
-32,0 
-0,6 
-2,0 
-0,6 

Avser tillägg 2012 för våren -12 
Annan finansiering 2013 - ff 

Ram 2013 649,0 

Vuxam
 

Budget 2012 467,0 

Reduktion för sänkt PO 
Integrationsersättning, reduk ändrad huvudman 
Minskad volym försörjningsstöd 

-1,3 
-6,3 
-4,0 

Fortsatt red, påbörjades 2012 

Avgår engångsbelopp 2012 

Överfört resultat 2011 
TA juni 2012 

-1,7 
-10,0 

Ram 2013 443,7 

Kommunledning
 

Budget 2012 34,8 

Reduktion för sänkt PO -0,1 
Uppräkning enligt index 1,5 

Ram 2013 36,2 
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Kommunledningskontoret
 

Budget 2012 222,3 

Reduktion för sänkt PO 
Kvalitetspris 
Personal heltid, delade turer 
Näringslivsutveckling 
Mänskliga rättigheter, utbildning 

-0,7 
0,2 
6,0 
3,0 
0,5 

varav 5 mnkr engångsbelopp 2013 
Engångsbelopp 2013 
Engångsbelopp 2013 

Avgår engångsbelopp 2012 

TA juni 2012 
Projekt Bemanningcentra, kvarvarande kost 2012 
Barnrättsdagarna 
Örebro Pride 
Pilotverksamhet romersk integration 

-8,0 
-2,9 
-0,1 
-0,2 
-0,7 

Avser kostnad jan-feb 2012 

Ram 2013 219,5 

Kommungemensam verksamhet
 

Budget 2012 167,5 

Ny ägarfördelning Nerikes Brandkår 1,2 
Uppräkning Länsmusiken inkl Opera på 
skäret/Swicco 1,7 
Cesam:Volontärverksamhet, helårseffekt 0,3 

Avgår engångsbelopp 2012 

TA juni 2012 -0,3 
Cesam Ideellt utvecklingscentrum -1,3 
Ordningsvakter City -0,3 
Projektmedel Konserthuset -0,4 

Ram 2013 168,4 

Till KS förfogande
 

Generella kostnadsökningar 2012 92,2 Ej ännu utfördelad lönekomp 2012 
Generella kostnadsökningar 2013 195,0 Löneavtal fr 1 april + index mm 
Tillväxtsatsningar (eget kapital 2012) 35,0 
Reservering kollektivtrafik 10,1 Reserv för ev merkostnader till följd av 

skatteväxling kollektivtrafik 
KS of 16,0 
Reserv överfört resultat 25,0 
Omstruktureringsmedel 10,0 

Ram 2013 383,3 
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